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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Aan de nagedachtenis van WILLEM VAN THIENEN, in leven organist der Oude
Kerk te Delft.
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Afb. I. J.P. Sweelinck

W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandse muziek

5

Ten geleide
Dit boek ‘beperkt’ zich tot de geschiedenis der muziek in de Noordelijke Nederlanden,
niet zozeer uit principiële dan wel uit propagandistischpaedagogische en technische
overwegingen.
Uit oogpunt van voorlichting: de Nederlander (in de huidige zin des woords) is
zich nog steeds niet bewust van het feit dat zijn voorvaderen niet alleen schilderden,
dichtten, bouwden, handelden en streden, maar dat zij ook musiceerden. In het
gunstigste geval herinnert hij zich de zgn. ‘Nederlandse’ scholen en de naam
Sweelinck. Verder meent men dat onze muziekgeschiedenis tussen Sweelinck en
Diepenbrock gekenmerkt wordt door een geprononceerde steriliteit. Hoewel naar
onze mening Noord en Zuid niet te scheiden (wel te onderscheiden) zijn, kwam het
ons voor dat de onjuistheid en onhoudbaarheid van deze mening met meer kans
op succes te bestrijden zouden zijn door beperking tot het Noorden. Het muzikaal
minderwaardigheidsgevoel van de Noord-Nederlander eist doelbewuste bestrijding!
De aandacht moet gevestigd blijven op de muziek der Noordelijke gewesten, hoe
belangrijk die van het Zuiden ook was en is. Het hemd is nader dan de rok!
**
*

Principieel zijn begrippen en feiten uit de algemene muziekgeschiedenis, die
algemeen bekend verondersteld mogen worden, alsmede de resultaten van recente
1)
publicaties, meer vluchtig behandeld. Naar de bedoelde publicaties wordt dan in
een voetnoot verwezen. De rijke oogst van musicologische literatuur is bovendien,
dank zij de sterk gestegen consumentie der laatste jaren, breed verspreid en
algemeen toegankelijk.
Moest dus het weefsel van het naadloze kleed, waarmee dit boek vergeleken kan
worden, op bepaalde plekken wat minder dicht zijn, elders meende ik het weer
zwaarder te moeten maken. Met meer nadruk zijn nl. de gedeelten behandeld, die
van actueel belang geacht kunnen worden (bv. het volkslied als autochtone
muziekuiting, en onder invloed van het Gregoriaans; het Calvinistische psalmgezang
en de 17e eeuwse huismuziek). Naast de ‘actualiteiten’ vroegen de resultaten van
eigen

1)

Men zie de literatuurlijst onder Backers, Badings, Balfoort, Bouman, Dresden, Kat, v.d. Leeuw,
Hasper, Paap, Pollmann, Reeser, Sanders, Schouten, v.d. Sigtenhorst Meyer, Smits v.
Waesberghe, Vente, Timmermans.
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bronnen- en archiefstudies wat meer aandacht. Daar de nadruk valt op de eenheid,
op het geheel, moesten vooral de laatste wat in de schaduw treden. De biografie
van Groneman evenwel brengt nieuwe feiten. Het zwaartepunt der noviteiten ligt
echter in de afbeeldingen en in de notenvoorbeelden. Een deel van deze laatste
(nl. de nummers 21, 27, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 73, 74 en
75) verschijnt hier voor 't eerst in gedrukte vorm, een groot deel daarnaast is ontleend
aan bronnen die niet algemeen toegankelijk zijn.
Het illustratie-materiaal is evenzeer grotendeels nieuw. Wat de getekende
portretten betreft: deze zijn ten dele vervaardigd naar bestaande afbeeldingen, ten
dele een combinatie hiervan (dat van J. Röntgen b.v.), voor een ander deel zijn ze
direct naar het leven (Andriessen, Badings, Flipse, Voormolen).
Ook van het fotografische materiaal krijgt hier het merendeel zijn première.
Gestreefd werd naar nauwe aansluiting bij de tekst en naar onderling verband. Zo
krijgt men b.v. een vrij volledig beeld van de ontwikkeling van de notendruk, ook
verschillende stadia uit de geschiedenis der instrumenten zijn weergegeven (van
de blokfluit b.v.).
Behalve de reeds genoemde tekeningen worden hier voor het eerst gepubliceerd
de afbeeldingen 10a, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 30a, 46, 48, 50, 52, 54 en
55.
Tot slot: mijn oprechte dank aan allen, die aan het tot standkomen van dit boek
hebben meegewerkt. Op de eerste plaats mijn vrouw, die de tekeningen verzorgde,
dan mijn oud-leraar Prof. Dr K. Ph. Bernet Kempers, die mij verschillende waardevolle
wenken gaf, verder het personeel van de Muziekhistorische afdeling van het
Haagsche Gemeente-Museum (conservator D.J. Balfoort), en tenslotte Dr Ir A.
Korevaar, bibliothecaris der T.H. bibliotheek te Delft, die mij toestond de fotocopieën
op het atelier van die instelling te doen vervaardigen. De fotograaf, de heer Ritter,
zij hier in het bijzonder dank gebracht voor de wijze, waarop hij zijn werk verrichtte.
TH.
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Wij en de muziek
De dijk ligt tussen 't land en 't water Met Wieren en Bazalt. Hier ligt hij nu,
hier ligt hij later Totdat de aarde valt...
(J. Engelman).
Het was in 1824 dat de Vierde Klasse van het ‘Koninklijk Nederlandsch Instituut van
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten’ op voorstel van Professor C.A.
den Tex en J. de Vos Wz. (zie afb. 2 en 3) de volgende prijsvraag uitschreef:

Afb. 2. Prof. Mr C.A. den Tex
Afb. 3. Jacob de Vos Wz

‘Welke verdiensten hebben zich de Nederlanders, vooral in de 14e, 15e en 16e
eeuw, in het vak der toonkunst verworven en in hoeverre kunnen de Nederlandse
kunstenaars van die tijd, die zich naar Italië begeven hebben, invloed gehad hebben
op de Muziekscholen, die zich kort daarna in Italië hebben gevormd?’
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Afb. 4. Dr F.C. Kist

Het enig ingekomen antwoord van P.J. Suremont uit Antwerpen (lid van het
Instituut voornoemd) kwam voor bekroning niet in aanmerking. Toen twee jaar later
de vraag herhaald werd, was het resultaat meer bevredigend. Het waren een
1)
Oostenrijker (Rafäel Georg Kiesewetter ) en een Waalse Belg (François Joseph
2)
Fétis ) wier antwoord in 1828 beloond werd resp. met een gouden en een zilveren
medaille.
Dat geen Nederlandse musicologen gevonden werden om de wereld attent te
maken op de muzikale daden hunner voorvaderen, zal de kenner van het vroeg-19e
eeuwse muziekleven te onzent niet verwonderen. Zo ooit, dan heeft toen en daar
de muziek een kwijnend bestaan geleid.
Toch werd het geweten van muzikaal Nederland, mede door deze prijsvraag wakker
geschud. Met ere dienen hier vermeld te worden Dr F.C. Kist (afb. 4), stichter en
redacteur van het nog heden bestaande muziektijdschrift ‘Caecilia’, J.C. Boers (afb.
5), Dodt van Flensburg en Nieuwenhuijzen.
De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst gaf dan

Afb. 5. J.C. Boers

1)
2)

1773-1850.
1784-1871.
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in 1843 de stoot tot samenstelling van een bloemlezing van Nederlandse muziek
uit de 16e eeuw.
De verzorging werd in handen gelegd (beter: moest in handen gelegd worden
van)...een Duitser: Franz Commer. Deze liet tussen 1844 en 1859 de ‘Collectio
operum musicorum batavorum saeculi XVI’ het licht zien.
In het klassieke derde deel van Ambros' ‘Geschichte der Musik’ kreeg de periode
der Nederlanders haar historisch-literaire samenvatting. Die samenvatting luidde:
‘Das Jahrhundert von 1450-1550 verdient in der Musikgeschichte recht eigentlich
den Namen des Jahrhunderts der Niederländer. Die Niederlande galten für die
Hochschule der Musik selbst noch dann, als Italiens musikalischer Ruhm schon in
vollem Glanze strahlte.’
Nu dient hierbij direct de restrictie gemaakt te worden, dat men onder ‘de
Nederlanden’ verstond een gebied, dat zich uitstrekte tot Henegouwen. De in 1824
uitgeschreven prijsvraag stond zeer zeker in het teken van de Vereniging met België.
En zodoende is tot voor kort nogal wat verwarring gesticht.
Het zou echter nog tot 1863 duren, voor men zich in de Noordelijke gewesten
bewust ging worden van zijn eigen muziek. Het volgend jaar schreef Toonkunst
(toen prozaïsch ‘De Maatschappij’ genoemd) een driedelige prijsvraag uit: 1e een
verhandeling over de Noord-Nederlandse Muziek in de 16e eeuw, 2e de
samenstelling van een naamlijst van Noord-Nederlandse componisten en 3e een
monografie over Sweelinck. Alleen op punt twee kwam in 1868 een antwoord
1)
binnen...van een Duits musicoloog: Robert Eitner .
Terecht ging men inzien dat de Noord-Nederlandse muziekgeschiedenis toch niet
‘terloops’ behandeld kon worden en zo werd in 1868 als filiaalstichting der
‘Maatschappij’ de ‘Vereniging voor Noord-Nederlandse Muziekgeschiedenis’
opgericht (in 1911 kwam de beperking ‘Noord’ te vervallen). Geestdriftig was men,
2)
de lezer sla er de ‘Bouwsteenen’ maar op na , zo heetten de eerste jaarboeken der
Ver-

1)
2)

Het werk werd niet gedrukt. Het bevindt zich als ms. momenteel in de Bibliotheek der
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis.
Zo werd een bij uitstek dorre lijst van muziekdrukkers door H. Tiedeman ingeleid met de
woorden: ‘En nu in zee! wel schijnt het daarbuiten wat te “spoken”, wel is de branding wat
wild, maar met een hecht vaartuig en met goede schippers zullen wij de haven bereiken,
ondanks storm en klippen! Hijsch de zeilen! in het ruime sop.’
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eniging: terecht zag men in. dat eerst verzameld moest worden. Archiefstudies e.d.
waren de taak der eerste jaren. Mannen als Prof. W. Moll, Dr J.P. Heye (afb. 6),
Prof. H.C. Rogge, Prof. J.P.N. Land, Jhr Mr J.C.M.v. Riemsdijk e.a. hebben al hun
krachten in dienst van de grote taak gesteld. Hoezeer men zich bewust was van
het feit dat deze studies slechts middel waren, moge blijken uit het volgende citaat,
ontleend aan de ‘Bouwsteenen’, deel 1 (1869, blz. XXIV):

Afb. 6. Dr J.P. Heye

‘Wij zijn 't reeds verpligt aan zoovelen in den Lande (die) de nationale
1)
belangrijkheid onzer poging hebben ingezien en met bijna ongekende geestdrift
hebben begroet en gesteund. Doch meer nog zijn wij het verpligt aan het
voorgeslacht, 't geen ons een erfdeel naliet dat ook in muzikalen rijkdom, ons naast,
ja boven de schatrijkste stelt. Allermeest echter zijn wij 't verpligt aan de Toekomst
van ons volk opdat het zich in elke richting bewust kunne worden eene Natie te zijn
die een Verleden heeft als weinige, maar daardoor ook een schuldplichtigheid die
- wanneer wij met ziel en zin haar te kwijten trachten, Europa's eerbiedenis tot
onwrikbaren grondslag zal maken van Neerlands nationale zelfstandigheid’. (Heye).
Toen na het verzamelen der bouwstoffen het samenvoegen, de culturele
plaatsbepaling kwam (na 1920 ongeveer) ging de verdeling 1e, 2e en 3e Nederlandse
school in revisie. De toenemende cultuur-historische instelling der musicologen
enerzijds en dieper inzicht in de stilistische

1)

Wij cursiveren (Th.).
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ontwikkeling der onderhavige muziek aan de andere kant, hebben ertoe geleid om
de muziek van wat Ambros noemde de 1e Nederlandse school, (Dufay, Binchois)
te zien in het licht van de Bourgondische hof-cultuur. Prof. Huizinga bracht voor
deze tijd verband tussen de ‘histoire de bataille’ en die van de geest, de
muziekhistoricus Prof. Willibald Gurlitt paste de gegevens toe op de muziek. Tijdens
deze Bourgondische of Henegouwse school werd in Vlaanderen (Luik o.a.) de
bodem bereid voor Ockeghem en Obrecht, de eigenlijke representanten van de
Tweede Nederlandse school.
De nieuwe benaming doet goed in het oog springen, dat de typische muziek, de
muziek waarbij in feite de historische groei zich voltrekt, zich in de 15e eeuw
langzaam naar het Noorden heeft verplaatst. De Henegouwse school had als centrum
de kathedraal van Cambrai (op haar beurt opvolgster van het nog zuidelijker
middelpunt Parijs der Ars Antiqua en Ars Nova), de Vlaamse had in de kathedraal
van Antwerpen haar hoofdkwartier. Geografisch, chronologisch, cultuurhistorisch
en volkenkundig staat de Bourgondische stijl tussen de hoofspikante kunst van het
Ile de France (de verfijnd-aristocratische muziek van Machaut!) en de burgerlijke
van Vlaanderen. De Bourgondische muziek is rationalistisch, doorzichtig en
Gallisch-pikant getint, de toonkunst der Vlamingen is sappiger, klankrijker, meer
intuïtief.
Door de punten Cambrai en Antwerpen als stations op de weg van hoofse naar
burgerlijke cultuur is de ontwikkelingsrichting der Noord-Nederlandse muziek bepaald.
Onze muziek tussen Sweelinck en Diepenbrock geeft een gestadig
verburgerlijkingsproces te zien. Maar hierover later meer.
In de 15e en 16e eeuw waren de Noordelijke Nederlanden van geen betekenis
voor de feitelijke gang van zaken. Dat Utrecht als geboorteplaats van Obrecht het
veld moest ruimen voor Bergen op Zoom - dank zij de archief-studies van Dr Anny
Piscaer- bracht weinig verandering. Componisten die wel in ons land werden geboren
zijn: Clemens von Papa(?), Lupus Hellinck, Ghiselin Danckerts, Joh. Wanning en
Jan Tollius. Eerst mèt en na Sweelinck kreeg onze muziek Europese betekenis. In
deze tijd was zij niet langer ontvangend; zij gaf, zij beïnvloedde de continentale
gang van zaken. En na een periode van twee eeuwen rust, schijnt zich dit in onze
dagen te gaan herhalen. De hedendaagse Nederlandse muziek is in hoge mate
leidinggevend en richtingbepalend voor de verdere, toekomstige ontwikkeling der
toonkunst.
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Dat het buitenland dit nog steeds niet inziet is jammer; het is b.v. bepaald
onvergefelijk, dat iemand als Prof. Bücken in zijn ‘Geist und Form im musikalischen
Kunstwerk’ spreekt over ‘der grosse Antwerpener Orgelmeister J.P. Sweelinck’, en
dat in Mersmanns verhandeling over de moderne muziek Pijper b.v. zelfs niet
genoemd wordt. Overigens staan deze gevallen niet op zichzelf. Fétis noemde in
zijn ‘Biographie Universelle’ (deel II, blz. 317) de Souterliedekens: ‘Chansons
joyeuses’, in feite zijn het Psalmen, weliswaar op melodieën van niet altijd stichtelijke
teksten, maar die toch, naar onze begrippen eerder kerkelijk dan lichtzinnig zijn.
Ook Grove schijnt, te oordelen naar de uitspraak in zijn Dictionary, de bundel niet
gekend te hebben, anders zou hij niet van ‘Sweet little Songs’ gesproken hebben.
Moet deze wan-waardering van onze muziek inderdaad worden toegeschreven
aan wat Jacob van Lennep in zijn voor Van Bree geschreven libretto ‘Sappho’ aldus
formuleert: ‘De meeste onzer kunstenaars missen den trant om ook het buitenland
1)
op hun talent opmerkzaam te maken?’
Het is maar al te waar, dat dit niet alleen voor de talenten geldt ...
En helaas niet minder t.o.v. de eigen volksgenoten. Wat weet de Nederlandse
‘Kenner en Liefhebber’ van de Muziek en het Muziekleven zijner Vaderen?
**
*

‘Geen andere kunst...vertoont in haar historische groei zo duidelijk het beeld van
een gestuurd zijn naar waar zij in bepaalde tijden en onder de drang der
2)
omstandigheden wezen moest’ .
Aan te tonen dat deze wet ook geldt voor onze eigen muziek, zowel t.a.v. de
Europees-representatieve als van de nationaal-typische, is het doel van dit werk.
Het blijkt dat de ontwikkelingsgang van onze Toonkunst eenzelfde curve te zien
geeft als die van de Europese (muziek)-cultuur in haar geheel. Deze heeft zich
bewogen langs een lijn waarop aan gene zijde de Middeleeuwse levenshouding
met haar starre hemelverlangen, aan onze zijde beweeglijkheid en aardgebondenheid
staan. Het groeiproces der continentale cultuur is een Saeculariseringsproces. En
omdat de muziek

1)
2)

We denken hier aan het woord van Willem Pijper: ‘het ontbreekt ons aan geloof in eigen
kracht, aan eerlijke waardeering van onze eigen beteekenis’ (De Stemvork, blz. 87).
Hannema: ‘Op het hellen Vlak’, in ‘De Muziek’. Jg. 7, blz. 343.
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‘die unmittelbare Zeugin und Künderin der menschlichen Seele’ is (Sachs), kunnen
we ook ‘Eeuwigheidsmuziek’ tegenover ‘Ogenbliksmuziek’ stellen. Bij de eerste
spreekt uiteraard het rustig, verstandelijk overleg een grote rol. ‘Zij die geloven
haasten niet’. De aardse muziek is meer gebaseerd op de ingeving van het ogenblik,
zij is in wezen spontaan en in verschijning lyrisch of dramatisch. Treedt de
persoonlijkheid van de componist bij de eerste soort op de achtergrond (en wordt
zodoende zijn vakbekwaamheid van groot belang), bij de tweede categorie ligt het
zwaartepunt van zijn werk in het typisch-persoonlijke. Muziektechnisch gesproken
staat hier polyfonie (de kunst der weloverwogen, muzikale constructie) tegenover
de homofonie (de kunst om aangenaam klinkende accoorden, zinnestrelende klanken
te produceren). Beide soorten zijn in hun absoluutheid natuurlijk fictief. Maar globaal
genomen kunnen we zeggen dat muziek, geschreven in de eeuwigheidssfeer - de
polyfone muziek - motorisch is, sterk op beweging (niet te verwarren met
beweeglijkheid) gericht. Het is ‘een stuk klinkende eeuwigheid’ (Bernet Kempers).
De aardse muziek, de homofonie, maakt meer werk van de details, haar belangen
zijn van kleiner formaat, haar aard is dienovereenkomstig beweeglijker, zij wil, in
ieder geval als resultaat, een aangenaam en schoon ogenblik bezorgen.
De hier bedoelde tegenstelling willen we demonstreren met twee muzikale
gegevens. Een bewegingsimpuls is het thema uit de chromatische fuga van Bach,
het ademt stuwing. De grondgedachte van Debussy's Prelude ‘La Fille au Cheveux
de Lin’ is meer in zichzelf afgerond. Het was een schoon ogenblik, waard om
vastgelegd te worden, het zien van dit goudgelokte meisje. (Nvb. 1 en 2).
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Het karakter van een in een bepaalde periode heersende tijdgeest wordt dus
vastgesteld door de verhouding tussen het ‘hemelse’ en het ‘aardse’. De objectivering
in een kenbare vorm vindt echter steeds plaats in een door tijd en omstandigheden
gemodificeerde verschijning. De geest is absoluut, de mens is beperkt. Als medium
van de tijdgeest komt op de eerste plaats in aanmerking de door ras en ontwikkeling
tot een gegeven-geheel gegroeide eenheid, die wij natie noemen. En zoals de
cultuurgeschiedenis gespannen kan worden tussen de polen aardgebondenheid
en hemelverlangen, zo kunnen wij binnen het continentale raam een gelijknamig
tegenstellingenpaar opstellen voor de volkskarakters. De Romaanse volkengroep
is mede dank zij het, door 't klimaat begunstigde buitenleven ingesteld op het heden,
op het voor-dehand-liggende, op helderheid, ongecompliceerdheid en vormklaarheid.
De Germaanse leef- en denkwijze daartegenover wordt beïnvloed door de Noordelijke
weersgesteldheid met haar verhullende en kille nevelen. Het binnenleven brengt
de Noorderling tot denken, tot ‘grübeln’ soms. Het verleden staat bij hem zeer in de
gunst. Niet minder sterk is echter het verlangen naar, het vertrouwen in en het
bouwen aan een betere toekomst, hier en hiernamaals. Leeft de Zuiderling bij het
ogenblik, het onprettige heden met zijn ‘mest en mist en gore regen’ draagt ertoe
bij de Noorderling in zijn geordend idealisme te versterken.
Het ligt voor de hand dat de Mediterrane volkeren hun woord zullen spreken in
aardsgezinde tijden, de Noorderlingen in culturen die leven ‘op hope der toekomende
dingen’.
Het aandeel der naties in de geestes-geschiedenis wordt bepaald door de
omstandigheid in hoeverre hun geestelijk productie-vermogen aan de vraag des
tijds kan voldoen.
Voor we het aandeel van ons volk in de Europese muziek kunnen vaststellen
moeten we enkele woorden wijden aan onze volksaard. Met als uitgangspunt het
‘beschouwende’, is ons karakter in de loop der tijden hoofdzakelijk gevormd door
onze bizondere geografische ligging. Er is geen volk op welks aard de stempel van
de ontwikkeling zo diep werd gedrukt. ‘Voor den Nederlander moet het bizonder
1)
duidelijk zijn dat zijn natie een historisch product is’ .
Allereerst is er de strijd tegen het water, die een strijd is om het meest elementaire:
de geboortegrond. Deze strijd-om-het-bestaan in zijn

1)

Prof. Huizinga: ‘Nederlands Geestesmerk’, Leiden 1935, blz. 3.
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meest primitieve, maar ook meest scherpe vorm is een remmende factor geweest
in de belangstelling voor hogere dingen.
In aanleg is ons volk zeer zeker muzikaal. Dat wist reeds een Italiaanse historicus,
1)
die ons land in de 16e eeuw bezocht : ‘Questi sono i veri maestri della Musica, e
quelli, che l'hanno ristaurata e ridotta a perfettione, perchè l'hanno tanto propria e
naturale che huomini e donne cantan' naturalmente a misura, con grandissima gratia
e melodia, onde havendo poi congiunta l'arte alla natura, fanno e di voce e di tutti
2)
gli stromenti’ .
3)
David v.d. Reiden, schreef in 1832 : ‘Welke voortreflijke stemmen hoort men
langs de wegen en straaten, welke, schoon onbedreeven, echter een goed muziekaal
gehoor en zuiver geluid aanduiden.’
‘Het Lied in de Middeleeuwen’ schreef (blz. 42): ‘Meermalen trof het mij, hoe
zuiver mannen en vrouwen uit het volk melodieën, welke zij eens gehoord hebben
nafluiten of nazingen, hoe maatvast kleine jongens en meisjes zijn bij het in koor
zingen van één of ander op school geleerd lied.’
Korter is de uitspraak van Dr Joh. Wagenaar: ‘Het Nederlandse Volk is muzikaal’;
4)
anders is die van Pijper : ‘De Nederlandse muzikaliteit is niet de mindere van de
Nederlandse intelligentie, van de Nederlandse staatkunde...Doch wij bezitten...één
zeer ernstig gebrek: het ontbreekt ons aan geloof in onze eigen kracht, aan eerlijke
waardering van onze eigen betekenis.’ Daarbij komt voor de muziek nog een andere
remmende factor: ons volk is muzikaal, maar het feit doet zich voor dat de werkkracht,
besteed aan aanleg en onderhoud van de dijk verloren is voor zaken die de
elementaire levensbelangen niet rechtstreeks raken. Ons volk is geen uitgesproken
kunstzinnig volk...geworden. Hieraan werkten nog andere factoren mede; één van
de voornaamste is wel het Calvinisme met zijn onverschilligheid in artistieke en
vooral in muzikale zaken. Uitgesproken kunstvijandig was het Calvinisme niet, in
ieder geval kon het zich in deze niet beroepen

1)
2)

3)
4)

Lodovico Guicciardini in zijn ‘Descrittione di tutti i paesi bassi’.
‘Zij zijn de ware meesters in de muziek en hebben haar tot volkomenheid opgevoerd, “want
deze konste is hen alsoo aengheboren, dat mannen ende vrouwen natuerlyck op mate singhen
met seer goede gratie ende melodye”, waarbij ze dan de kunst bereikt hebben om op natuurlijke
wijze te zingen en alle instrumenten te bespelen.’
‘Prijsverhandeling over het Nationaal Nederlandsch Gezang’, uitgegeven door de Bataafsche
Maatschappij ‘Tot Nut van 't Algemeen’, A'dam 1832.
‘De Stemvork’, blz. 87-88.
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op zijn stichter, maar neutraliteit of zelfs onverschilligheid kan soms nog meer kwaad
stichten dan vijandschap. Op het Calvinisme en zijn betrekking tot onze
muziekgeschiedenis komen wij te bestemder plaatse terug.
De strijd tegen het water heeft evenwel ook op ons geestesleven zijn merkteken
gezet. Zoals, naar men zegt, de Egyptenaren leerden rekenen door de nukken van
de Nijl, zo heeft het water onze aanleg voor het constructieve sterk gestimuleerd.
Er hielp hier geen geweld. Hier gold nuchter overleg, practisch inzicht, koele
berekening.
De verdere ontwikkeling heeft deze eigenschappen nog meer tot ontplooiing
gebracht, want nadat de grond eenmaal verzekerd was, werden onze voorvaderen
zich al spoedig bewust van de economische sleutelpositie van hun land. Reeds vóór
de 17e eeuw werden zij de vrachtvaarders van Europa genoemd. Maritieme
aangelegenheden als handel, zeevaart, visserij brachten welvaart, hoog ontwikkeld
geestelijk leven en tenslotte verval. Te veel weelde; te zwakke benen. Ons karakter
is in deze tijd grotendeels gesmeed. Het Calvinisme sprak hierbij een hartig woordje
mee, o.a. door met de Statenvertaling de basis te leggen voor de taal. Voeg hierbij
de strijd om de zelfstandigheid, verlengstuk van de strijd met het water en we
begrijpen dat ‘in het kader van dien nooit vermoeden, als door een reeks van
wonderen ontloken en behouden staat der Vereenigde Provinciën het Nederlandsche
1)
volk zijn vorm en aard bevestigd heeft’ .
De toen noodzakelijk heersende koopmansgeest heeft het element van
zakelijkheid, van overleg en berekening, van de zin voor bedachtzaam opbouwen
sterk ontwikkeld. Hier werd ook de eerste steen gelegd voor de voorzichtige en niet
zelden kortzichtige burgerlijkheid, die de Nederlandse geest langzaam maar zeker
binnen de landsgrenzen terughaalde, hierbij trouw terzijde gestaan door de
Calvinistische predikanten, die b.v. niets liever hadden gezien dan een brandstapel
voor de universeeldenkende Vondel. Deze lieden hebben er echter wel zorg voor
gedragen dat, toen een zekere Piet Hein de Zilvervloot ‘veroverde’, deze tot nationale
held werd uitgeroepen.
Zo heeft Samuel Ampzing, ‘bedienaer des Goddelicken Woords binnen
Haerlem’, de ‘West-Indische Triomph-basuyne, tot Godes eere, ende
roem der Batavieren (een posthume roem?) gesteken, vanwege de
veroveringe der Spaensche Silvervlote’, etc. Op het orgel der St.
Jacobskerk in Den Haag werden de roemruchte gebeurtenis

1)

Huizinga, t.a.p., blz. 5.
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vermeldende inscripties aangebracht. Nog in 1702 werd aldaar in de
Nieuwe Kerk een orgelconcert gegeven ‘ter eere der victorie op de
1)
Spaansche zilvervloot’ .
Een zak met penningen was en is inderdaad het zachtste peluw, het gerammel van
munten de welluidendste muziek voor ons volk. De Baedecker vermeldt dat nergens
elders zowel landhuizen met de naam ‘Mijn Verlangen’, ‘Lust en Rust’, ‘Wel te
vreden’, ‘Mijn Genoegen’, ‘Buitenzorg’ e.d. worden aangetroffen. Ongetwijfeld hebben
de ligging op de rand van het vasteland (naar alle zijden open) en de buitenlandse
aanvoer door onze schippers het ‘cosmopolitisch-eclecticisme dat altijd kenmerkend
2)
is geweest voor de Nederlanders’ in de hand gewerkt. Er schijnt inderdaad geen
natie te zijn, die zoveel vreemde elementen in zich heeft opgenomen!
Ook in de Muziek staan wij open voor alle nationale stijlen. Zo constateerde Pilati
di Tassulo in zijn ‘Lettres sur la Hollande’ (1780): ‘S'ils avaient du goût pour la
musique, toute musique ne les affecterait pas également: mais il leur est fort
indifférent d'entendre de la musique françoise, ou allemande, ou italienne, malgré
3)
l'extrème différence qu'il y a entre elles’ .
Een niet van geest ontbloot staal van een dergelijk afwegen der nationale
muziekstijlen is de volgende passage uit ‘Sermoon over de Muziek en de Galanterie.
Waarin over de Muziek op een aardige Manier gehandeld wordt.’
De, anonieme, auteur trekt als volgt te velde:
‘De Fransze Muziek is een stalkeers, die de Kuischheid der beide Sexen in 't
Water leidt.
De Hoogduitsche muziek is zoo buigzaam als een Hellebaard, of als de Lier van
Orpheus, die de Renosthers, de Oliphanten en de wilde zwijnen kon doen vergaeren.
De Engelsze Muziek is zoo scherp als oude Chester kaas, en een Man die een
Engelsch Air kan zingen zonder dat zijn mond uitslaat moet van Gezonde Gesteltenis
zijn.
De Italiaansze Muziek is het zinnebeeld van Sisyphus op en neder rollende; bij
poozen draait die Muziek rond, gelijk als een dansmeester, die op de linker poot
pieroëeteert.

1)
2)
3)

Dr G.D.J. Schotel: De openbare Eeredienst der Ned. Herv. Kerk in de 16e, 17e en 18e
eeuw, Leiden 1906, blz. 71.
Naar Mincoff-Mariage: ‘De Souterliedekens’, Den Haag 1921, blz. XXI, noot.
Cursivering van schrijver dezes.
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En de Nederlandsche Muziek smaakt gelijk als een Gerstepapje met lange (?)
Rozijnen en is een Camenier, die de Gestikte Rokken der Franzen Airtjes afdraagt
tot aan de Stootkant.’
Van onjuistheid kan men deze kwalificaties au fond niet beschuldigen. Ze komen
in wezen goed overeen met wat we lezen in P.v.d. Reidens ‘Prijsverhandeling over
het Nationaal Nederlandsch Gezang’: het in 1802 verschenen bekroonde antwoord
op een prijsvraag, uitgeschreven door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen:
‘De Nederlandsche muziek en zangsmaak is, nevens die der Duitsche Natie, de
1)
beste en veel verkieslijker dan die der Italiaansche, Fransche en Engelsche; want
de Italiaansche is te overdreven verliefd, de Fransche te overdreven vleiende (1802!),
en de Engelsche is of te overdreven sterk, of te overdreven trippelende, en meest
1)
geschikt voor eene natie van een onmeedoogend character ...maar de
Nederlandsche en Duitsche muziek en zangsmaak beantwoorden meer aan het
2)
middenmaatige en zijn het meest geschikt om door redelijke wezens, zoowel in
het vroolijke als in het ernstige, met de juiste bedoelingen beoefend te worden.’
Zeer scherp ziet v.d. Reiden dat ons volkslied door Italiaanse, Franse en Engelse
inmenging verbasterd was.
Een recent voorbeeld leverde Willem Pijper met zijn opstel ‘Muziek en nationaliteit’,
opgenomen in ‘De Stemvork’. Met de bevooroordeelde zienswijze, zoals die van
v.d. Reiden, rekent Pijper als volgt af: ‘De Duitse muziek is niet “beter” dan de
Nederlandse, de Franse, de Italiaanse. Er bestaat geen “beter” of “slechter” in deze
materie. Het is met de muziek als met regeringsvormen: ieder volk heeft de regering
en de muziek die het verdient.’
De muziek is, evenals iedere andere openbaring van het geestesleven, in haar
verschijning nationaal. ‘De Nederlandse muziek kan slechts door Nederlands
voelende componisten geschreven, door Nederlands voelende hoorders onmiddellijk
en volledig verstaan worden. Zo en niet anders was dat ook steeds met de Franse
muziek in Frankrijk, de Duitse in Duitsland. De muziek welke de zeer belangrijke
auteurs overal ter wereld, in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje
geschreven hebben en schrijven, rijst natuurlijk boven deze beperkte nationale
belangrijkheid uit. Maar geen Duitse muziek was waarlijk

1)
1)
2)

Déze waardering laten we geheel voor rekening van de schrijver!
Déze waardering laten we geheel voor rekening van de schrijver!
Vgl. wat wij boven zeiden aangaande onze voorliefde voor het gemiddelde.
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groot, waarlijk universeel, die niet in eerste instantie voor het Duitse oor summiere
waarheid was’ (Pijper, t.a.p. blz. 77). Het nationale idioom is middel; doel is het
boven-nationale, het universele. Niet in het hoe, wel in het wat ligt het criterium. Zij
geeft uiting aan wat de wereld beweegt in een nationaal getinte toontaal. De muziek
is in haar wezen universeel, in haar verschijning echter nationaal. Muziek is muzikale
Tijdgeest. Van de oneindige veranderingen, die deze ondergaat, geeft zij een getrouw
beeld. Onze muziek doet dat van ons geestesleven, ons geestesleven als
verbizondering van de cultuur van het vasteland. En hiermee komen wij op ons
uitgangspunt terug. De voortgang van het Europese cultuur-leven voltrok zich tussen
de polen ‘hemel’ en ‘aarde’, zoals wij boven zeiden. Ook memoreerden we de
verschuiving der centra in de 15e eeuw. Deze verschuiving is een onderdeel van
de grote cultuurstroom die over Europa ging. Haar uitgangspunt in Rome nemend,
waar de Oosterse vormen in de rationalisatiesmeltkroes gingen, bewoog de nieuwe
beschaving van het Christendom zich via Zuid- en Noord-Frankrijk (4e-14e eeuw)
naar Vlaanderen en Zuid-West Duitsland (de primitieve schilders, de mystieken).
Geestelijk gestaald door de 80-jarige oorlog, werden de Zeven Provinciën dragers
van het door de Renaissance geordende oneindigheidsgevoel der Middeleeuwen,
uit welke samenstellende delen de Barok bestaat. Ons volk, dat, zoals gezegd het
Gallische verstandsleven op het eigen fantasieleven liet inwerken, was zodoende
voorbestemd om in de Barok, de periode waarin men het Oneindige, het Eeuwige
en het Onzinlijke en Onzienlijke in zinlijke en zienlijke vormen wilde afbeelden, een
leidende rol te spelen. Deze periode van ‘visionnair-realisme’, vond in de
Nederlanden een gunstige resonansbodem. Aan deze ‘samenloop van
omstandigheden’ danken wij onze Gouden Eeuw, ‘waarin de weegschaal der
volkeren van Europa door hare vorsten niet ter hand werd genomen, of de
hollandsche maagd, aan hunne zijde op het rechtsgestoelte gezeten, wierp er mede
haar oorlogszwaard of haren olijftak in en deed door deze bijwijlen den evenaar
overhellen’ naar het beroemde woord van Potgieter aan het begin van diens
magistrale opstel ‘Het Rijksmuseum te A'dam’. Na 1650 echter verdwijnt onze stem
uit de aether. Frankrijk herstelde zich tijdelijk in zijn oude glorie, de grootse glorie
der gothische godshuizen. De expansie-drang van Lodewijk XIV vond overigens in
Willem III een volwaardig tegenstander, ook onze stadhouder wist zijn Barokke
expansiezucht te realiseren in zijn koning-
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1)

schap , maar achter dit alles wenkte reeds het verval. In tegenstelling tot Duitsland
gingen wij na het sluiten van de Westfaalse vrede achteruit. Wij waren rijk en slap
geworden, Duitsland arm en vastbesloten. Wat ons aandeel betreft in de andere
tijdperken: tijdens de Renaissance was het onze zin voor onafhankelijkheid, die de
derde stand haar autonome stedelijkheid gaf (geanticipeerd door o.a. het oproer
van het Kaas- en Broodvolk); - in de 19e eeuw, de eeuw van de
natuurwetenschappen, droeg onze constructieve aanleg het hare ertoe bij Nederlands
stem in het Europese concert verstaanbaar te maken.
Tijdens de Middeleeuwen en de 18e eeuw echter namen wij weliswaar met
belangstelling kennis van wat zich op het continentale toneel afspeelde, maar daarbij
bleef het.
Waarlijk leidinggevend was ons land alleen in de 17e eeuw.
**
*

Hoe staat het nu met onze muziek in verband met de algemene
muziekgeschiedenis? De muziek is een autonome kunst, haar historie kent eigen
hoogte- en dieptepunten. De vormkrachten zijn die van de cultuurgeschiedenis,
maar het aandeel der muziek hierin is afhankelijk van factoren die zich bijna niet in
algemene prioriteiten en wetten laten vangen. Voor we echter de plaats van onze
muziek in de muziekgeschiedenis en de verhouding van onze muziekgeschiedenis
tot de nationale en algemene cultuurhistorie kunnen bepalen, moeten we stilstaan
bij het Nederlands element in onze muziek.
Gegeven de nationaliteit-in-de-muziek als middel tot het universele, moeten we
2)
Julius Röntgen bestrijden, die eens schreef :
‘Eine spezifisch holländische Musik gibt es bis jetzt nicht. Unsere
Komponisten stehen unter deutschen oder französischen Einfluss und
haben nicht, wie Edvard Grieg in Norwegen, eine Musik geschaffen, die
den holländischen Volkscharakter in seiner Eigenart widerspiegelt. Durch
äusserlichen Gebrauch von Volksmotiven wird dies freilich nicht erreicht.
Aber das, was in der Volksmusik spezifisch holländisch ist, müsste die
Unterstromung bilden: nur dann wird es einmal echt holländische Musik
geben.’
Er is echt-Nederlandse muziek, hoewel we de zaak nu weer niet zo naïef moeten
nemen als Mr J.C.W. le Jeune in zijn: ‘Letterkundig overzigt en Proeven van de
Nederlandsche Volkszangen’ (Den Haag, 1828).

1)
2)

Het koningschap van Willem III was echter - in tegenstelling tot het Absolutisme van ‘le Roi
Soleil’ - democratisch en parlementair!
‘Alt-Holländische Volksmusik’ in ‘Zeitschrift für Musik’, Jg. 92 (1925), blz. 518.

W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandse muziek

21
1)

Het heet daar dat het typische van de Nederlandse muziek ligt in het ‘iets minder
onderscheiden van de fijnste tonen’, wat zijn oorzaak vindt in het ‘door de vochtige
landstreek’ minder gespannen trommelvlies(!). Toch raakt le Jeune's opmerking de
kern wel. Onze muziek kenmerkt zich door stoerheid, door een zekere robuustheid.
Zij is open en eerlijk, ze windt er geen doekjes om; om van nuchterheid maar niet
te spreken. Ook in zijn muziek staat de Nederlander met beide benen in de
werkelijkheid; wat niet wil zeggen dat hij die werkelijkheid als doel gekozen heeft.
De zin voor het constructieve heeft haar stempel ook op onze toonkunst gezet. Het
2)
is niet toevallig dat de eerste historieschrijver der Nederlandse muziek in zijn
boevengenoemd antwoord o.m. de volgende punten belichtte:
1. Welk aandeel hebben de Nederlanders gehad in de ‘Erfindung’ of ‘Ausbildung’
van de harmonie of het enkel contrapunt?
2. Hebben zij het dubbel contrapunt uitgevonden?
3. Zijn zij de eerste practische leermeesters van het dubbel contrapunt geweest?

Van eenzijdigheid is dit uitgangspunt niet vrij te pleiten. De Nederlandse muziek is
meer dan constructie-alleen. Ook hier is basis de Noordelijke diepzinnigheid; de
Romaanse zin voor vormklaarheid heeft aan deze wezenskern een bizonder cachet
gegeven. ‘In muzikale zaken zijn wij minder sceptisch dan de Fransen, minder
hartstochtelijk dan de Duitsers. Wij nemen de kunst als een ernstig spel waar, doch
niet als een religie. Ook wij stellen ons niet tevreden met een oppervlakkig onderzoek,
ook wij vragen naar het waarom van een kunstwerk. Doch die onderzoekingsdrift
is bij ons niet primair: op de duur boeit ons geen kunstwerk dat constructiefouten
3)
vertoont’ . Terecht legt ook Pijper de nadruk op de historie als vormende factor: ‘De
Nederlandse muzikaliteit is niet een emulsie van Duitse diepzinnigheid en Franse
savoir faire; de Nederlandse muzikaliteit is de consequentie van vijf eeuwen culturele
eenheid. Wij hebben dit saamhoorigheidsbesef telkens verloren (de Nederlander is
een schigmatisch aangelegde natuur!), maar het is, na perioden van vergetelheid,
telkens weer boven gekomen’.
**
*

‘Volksliederen behoren voorzeker tot de meest afdoende bijdragen, waaruit men
de geest ener natie kan leren opmaken’ heeft Willem

1)
2)
3)

Blz. 11.
Kiesewetter.
Pijper, t.a.p. blz. 87.
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de Clerq eens gezegd. Het Nederlandse volkslied geeft een helder spiegelbeeld
van het Nederlandse volkskarakter. De grootste kenner van ons lied: Florimond van
Duyse getuigt: ‘Eenvoudigheid en oprechtheid, innig gevoel of luidruchtige
levensvreugde, klaarheid en waarheid van uitdrukking, dat is het wat ons tegemoet
1)
klinkt uit onze oude melodieën’ .
Des te duidelijker wordt dit bij een vergelijking met de muzikale volkskunst der
volkeren van rondom. Het meest leerzaam is dan de verhouding tussen het
stamverwante Duitse lied en het onze. Het eerste ademt het ‘Duitse karakter, dat
overvloediger is, weker zouden we haast willen zeggen, als het woord “week” maar
2)
geen afkeuring inhield’ . Dienovereenkomstig komen er blijkens het onderzoek van
Dr Pollmann, meegedeeld in zijn werk ‘Ons eigen Volkslied’ (A'dam 1936), in het
Duitse ongeveer twee maal zoveel melodische versieringen voor als in òns volkslied.
Op welke wijze de Duitser zijn lied zingt moge blijken uit Nvb. 3. Onder elkaar zijn
hier geplaatst het lied in

zijn ‘oer’-gestalte en de versierde gebruiksvorm.
Men zou kunnen beweren dat deze versierde vorm een ontaardingsvorm is, dat
de melismen in de loop der tijden ingeslopen zijn. Maar dan wijzen we op de Duitse
vorm van het Gregoriaans, waarbij o.m. seconde-schreden uitgebogen zijn tot
terts-sprongen, zodat de melodische lijn a.h.w. uitbundiger wordt. We wijzen dan
verder op wat in een 16e eeuws hs. te lezen staat: ‘dat de dutsen...den letsten reghel
wat langhe in die mont houden ende draeyen’.
Een ander voor de hand liggend bewijs voor, of liever symptoom van het hier
geponeerde, biedt Nägeli's bekende melodie: ‘Freut euch des Lebens’. Onze
Oosterburen zingen haar bij voorkeur met het versierende, de vorm maskerende
portamento (× in Nvb. 4a). Wij zingen de melodie liever volgens haar strakke
constructie (Nvb. 4b). Ook de slotregel wijst verschil aan (vgl. 4c en d).

1)
2)

‘De Melodie van het Nederlandsche Lied en hare rhythmische vormen’, Den Haag 1902.
Dr Jop Pollmann: ‘Het Goede Nederlandse Volkslied’, R'dam 1938 (blz. 16).
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Dat dit lied overigens zonder meer werd overgenomen zegt ook wel iets. In de boven
geciteerde uitspraken van v.d. Reiden en in het anonieme ‘Sermoon’ werd reeds
gewezen op de stamverwantschap tussen de Duitse en Nederlandse muziek. De
wil om de gegeven melodie versierend en improviserend te omspelen is zo oud als
de wereld en eigen aan alle volken en tijden. Dat onze Oosterburen er meer gebruik
van maken wijst op een gradueel, niet op een wezenlijk verschil.
Vergeleken met ons lied is het Engelse weer enige graden zakelijker, nuchterder.
Er vestigden zich bij ons verschillende Engelse volksmelodieën metterwoon (o.a.
‘Merck toch hoe sterck’). Vooral in,

het begin der 17e eeuw beleefden wij een ware invasie. Volgens Dr Pollmann zijn
de eigenschappen van het Angelsaksische lied voorliefde voor ‘gepeperde’ rhythmen
syncopen (wat klinkt zakelijker dan een syncoop) en grote melodische
sprongen (geen sentimentele trapsgewijze melodiek). Alles bij elkaar kunnen we
v.d. Reidens opinie wel begrijpen. Een typisch staal van het aanpassingsvermogen
van een melodie uit ‘Den lande van Overzee’ deelt Pollmann in zijn genoemd werkje
1)
mee . Het betreft een Engelse melodie (Nvb. 5a), die door Starter in

1)

Zie ook Nvb. 45a en 45b.
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zijn Friesche Lusthof (1621) werd overgenomen. De bewerker der melodieën:
Jacques Vredeman, ‘muzyckmeester tot Leeuwarden’, heeft de wijs ‘nae 's Landts
Gelegentheyt verduytscht’ (Nvb. 5b).
Het meest in het oog springend is wel dat de Nederlandse bewerker de caesuren
1

2

anders geplaatst heeft, kennelijk met het doel om de kwintsprong f -c (×) als deel
van het melodisch verloop te vermijden. In zijn bewerking wordt de sprong, door de
caesuur een ‘dood’ interval; de spanning wordt verminderd.
T.a.v. het Franse volkslied onderscheidt het onze zich door groter overeenkomst
tussen muzikaal- en woordaccent. Van Milligen deelt in zijn ‘De Kerkzang’ (zie
literatuurlijst) op blz. 55 een anecdote mee over de Gallische vrijheid t.a.v. de
declamatie: toen hij Massenet opmerkzaam maakte op het feit dat hij in een aria
het woord ‘immortalité’ op vier verschillende manieren ‘beklemtood’ had, antwoordde
de componist: ‘Mais mon cher, c'est absolument la même chose’.
Spaarzaamheid met melismen mag dus een kenmerk van ons volkslied genoemd
worden. Treden deze in de 17e, 18e en 19e eeuw toch op de voorgrond dan is dit
een symptoom van verwording. Dr Pollmann stelde vast dat in 1540: 10%; in 1575:
14%; in 1587: 40%; in 1602: 55%; in 1621: 62% en in 1626: 89% melismen te vinden
waren.
Twee ‘populaire’ liederen kunnen deze gang van zaken verduidelijken. Het zijn
het studentenlied ‘Io Vivat’ en het Wilhelmus.
Voor het ‘Io Vivat’ is zonder twijfel een in de 16e eeuw (de bloeitijd van ons
1)
volkslied) door de Leuvense studenten gezongen vacantie-lied de basis geworden .
Vóór de oprichting der Leidse Universiteit immers studeerden vele
Noord-Nederlanders te Leuven, na de oprichting der Leidse Hogeschool kwamen
vele Protestantse Belgen naar de nieuwe Alma mater. De melodie-in-kwestie kreeg
dus ruimschoots gelegenheid hier bekend te worden. Nvb. 6a geeft de melodie
zoals ze toen werd gezongen. Teruggebracht tot haar schema (het volkslied kan
men, evenals de Oosterse muziek, beschouwen als een omspelende variatie op
een gegeven melodische formule, zoals dat ook bij goede Jazzmuziek nog het geval
2)
is ) ziet het lied eruit zoals in Nvb. 6b. Brengt men ons ‘Io Vivat’ terug tot zijn
grondvorm (de melodie is te bekend dan dat wij haar hier zouden mededelen), dan
krijgen we Nvb. 6c. Hoe nu het lied in de 19e eeuw door overmatige versiering is
verwaterd toont

1)
2)

Zie T.I, blz. 16 vlg. (Zie voor deze en andere afkortingen blz. 284).
Zie Will Gilbert en Mr.C. Poustochkine: ‘Jazz-muziek’.
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Nvb. 6d. Gelukkig heeft deze, al te slappe seconden-melodie geen burgerrecht
verkregen. Toch heeft, vergeleken met het Leuvense, de gebruikelijke aan stoerheid,
aan frisheid, aan rondborstigheid en openheid ingeboet.
Ook de melodie van ons Wilhelmus is in de loop der tijden verslapt. In 1568 of
'69 werd de tekst onzer nationale hymme geschreven en zoals dat toentertijd
gebruikelijk was, gezongen op een bestaand lied. Hiervoor werd gekozen een
melodie, die in het Geuzenliedboek van 1581 aangeduid werd als ‘de Wijs van
Chartres’.
Het betreft een spotlied op de mislukte Hugenoten-aanval op Chartres onder de
Prins van Condé:
O la folle entreprise
du prince de Condé
a Chartres la jolie
il a voulu entrez.
c'est a lui grand folie
il n'y entrera pas
les bons soldats de France
ne le souffriront pas.

De melodie in kwestie is waarschijnlijk in het leger van Willem van Oranje bekend
geworden doordat het Hugenotenleger zich na de vrede naar Duisburg terugtrok
en, zoals bekend, was West-Duitsland de uitvalsbasis van Oranje's ondernemingen.
De oudst gedrukte bron van
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onze melodie is het in 1574 te Antwerpen verschenen liedboekje: ‘Deuchdelijke
1)
Solutiën’, waarin zij door Dr Fr. Kossman voor twintig jaar werd ontdekt . De
overzetting van Dr Kossmann is, met de gefantaseerde opmaat, onjuist. Nvb. 7a
geeft de melodie volgens het in het geciteerde werk afgedrukte facsimile van de
druk uit 1574, de oudst bekende lezing dus van het Wilhelmuslied. Van Duyse, die
overigens dèze melodie nog niet kende (de oudste bron die hij gebruikte was van
1603 (Reuterliedlein van Melchior Franck)) stelde het schema op, zoals Nvb. 7b dat
geeft. Het dient beschouwd te worden als geschreven voor trompet en als zodanig
geblazen door ruiters of stadstrompetters. De tierlantijnen die Valerius in zijn
Gedenckklank (1626) aan

1)

Zie ‘Wilhelmus van Nassouwe’ door Fl. v. Duyse. Vgl. ook Jan Poortenaar ‘Wilhelmus van
Nassouwe’ (Naarden, z.j.).
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de stoere melodie toevoegde en die haar dusdoende van het vrije veld naar de
binnenkamer wilde overbrengen is in geen enkele andere lezing uit die tijd te vinden
en dus zo onauthentiek als het maar zijn kan. (Zie Nvb. 7c, d, e en f resp. uit de
vermelde Reuterliedlein, een hs. te Berlijn, de bundel ‘La pieuse Alouette’ en het
1)
Luitboek van Thysius ). Het gezonde volkslied heeft te allen tijde de componisten
geïnspireerd. Obrecht en Ockeghem schreven missen en chansons op
volksmelodieën, Sweelinck koos ze als uitgangspunt van zijn variaties; in de
instrumentale muziek van ± 1675 kunnen we volksliedachtige wendingen aantreffen.
Zweers en Dopper maakten gebruik van het volkslied, Pijper deed dat in zijn
Symphonische Epigrammen, Badings in zijn Gedenckklank-Suite.
**
*

Ook voor onze ‘kunst’-muziek is de zin voor het constructieve, voor het logisch,
bedachtzaam en verantwoord opbouwen, typerend. In het verloop van dit boek
zullen analysen van representatieve werken van Obrecht af tot en met Pijper en
Badings dit aantonen.
Onze plaats in en onze betekenis voor de Europese muziek wordt door deze zin
voor het constructieve bepaald. Onze muziek kenmerkt zich door degelijkheid van
opbouw. Voor de polyfonie heeft zij een uitgesproken voorliefde. Het contrapuntisch
meesterschap der Nederlandse componisten spreekt uit bijna elk werk. Wij moeten
echter wel begrijpen ‘dass Kontrapunkt nicht zuerst Technik ist und seine Formenwelt
nicht nur “Kunststücke” umfasst, sondern gerade die elementaren Baukräfte der
Musik, die ihm zugrundeliegen: die Spannung des Intervalls, das freischwebende
Gleichgewicht der Linien sind auch am tiefsten im seelischen Ursprung der Musik
2)
verwurzelt’
Contrapunt is slechts middel. Polyfonie is het resultaat, polyfonie is een muzikale
wereldbeschouwing. De contrapuntisch-polyfone muziek, die uiteraard doorspekt
is met passages, die van verstandelijk overleg getuigen, geeft evengoed als de
homofone muziek uiting aan zielsbewegingen, die als zodanig niet muzikaal zijn,
maar die in hun bewustmaking of -wording alleen langs muzikale weg ‘openbaar’
gemaakt kunnen worden.

1)
2)

Een vergelijkende tabel der verschillende melodieën (nog niet die van 1574) vindt men bij
Enschedé (O.H. XII, blz. 188).
Fritz Oeser in ‘Jahrbuch der Deutschen Musik’, Leipzig, Berlin 1943 (blz. 137).
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Het contrapunt als materiaal van de polyfonie beschouwen wij heden niet meer als
een ‘eerste’ stadium van de latere dramatisch-lyrische homofonie. Mag het contrapunt
in het leven van de componist van betekenis zijn voor de ontwikkeling zijner
technische vermogens, in de voortgang der Europese muziek vertegenwoordigt de
contrapuntische polyfonie de muzikale facet van een bizondere tijdgeest. Iedere tijd
vindt voor zijn meningen, voor zijn geestesleven de middelen ter objectivering
hiervan. De Mens blijft echter in zijn verlangens zichzelf niet gelijk. Waarmee weer
niet gezegd is dat elke volgende stap er één in de goede richting is. Beter dan van
vooruitgang kunnen we spreken van voortgang in de geschiedenis. Wij behoeven
niet, zoals Kiesewetter dat deed, de muziek der 15e eeuw te verontschuldigen met
1)
de woorden : ‘Mag uns auch jetzt, bei dem Rückblicke auf die hinter uns liegenden
Jahrhunderte, der Zeitraum zu lang dünken in welchen Pedanterey in der Übung
der ererbten Künste den höchsten Vorzug und das Wesen der Musik suchend, den
Fortschritt (sic) der Kunst auf eine uns jetzt unbegreiflich scheinende Weise
verzögerte, immer haben jene Übungen(!) vorher gehen müssen, um die Musik
unseres Zeitalters vorzubereiten...Wenn nach allem diesem klar einleuchtet was
unsere heutige Musik dem Contrapunkte verdanket, so ist damit zugleich
ausgesprochen: wie viel die Welt den Niederländern für die von ihnen zuerst
ausgebildete uns überlieferte Kunst schuldig ist.’
Het rad der Historie draait langzaam, maar zeker. Oude idealen komen weer
boven; eens onvolprezen waarden dalen in rang.
Onze tijd met zijn reactie op het aardsgezinde individualisme der vorige
eeuw voelt zich innerlijk verbonden met de muziek der oude Nederlanders
2)
(en niet alleen met de muziek!) . Aanleg en omstandigheden (de strijd
tegen het water, de koopmansgeest) hebben hun stempel op onze muziek
gezet. Weloverwogen vorm-opbouw, weldoordachte constructie zijn - het
zij nogmaals gezegd - haar attributen. De voorliefde der Nederlandse
componisten van toen en nu voor de contrapuntische polyfonie is evident.
Zo is onze toonkunst van internationale betekenis geweest in tijden, die de

1)
2)

Verhandeling over de vraag: ‘Welke verdiensten etc.’. A'dam 1829 (blz. 78)
Vgl. het geciteerde opstel van Fr. Hannema, alsmede ‘De Muziek in Nederland’, van
dezelfde (M., V, 73).
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stempel van het Hemelverlangen droegen: de 15e eeuw, de 16e minder, de 17e
(de eigenlijke Noord-Nederlandse bloeitijd) en de hedendaagse. Deze omstandigheid
rechtvaardigt alleen al het schrijven van dit boek. Maar ook de interne ‘ontwikkeling’
van onze muziek is belangrijk genoeg om de aandacht te hebben. Optreden naar
buiten zonder steun van binnenuit is niet mogelijk. Bovendien: een volk dat aan zijn
(muzikale) toekomst bouwt, dient zijn (muzikaal) verleden te kennen. Al te lang
hebben wij gedommeld onder de bescherming van de spreuk: ‘Frisia non cantat,
ratiocinatur’. (De Fries zingt niet, hij redeneert slechts). Ons grote verleden op dit
gebied bewijst het tegendeel. Daarom moet onze nationale trots, die zich pleegt te
bewegen tussen de Zilvervloot en de droogmaking van de Zuiderzee, zich ook maar
bezig gaan houden met de muziek. Wij besluiten dit inleidende hoofdstuk met de
woorden, die Tylman Susato schreef in zijn ‘Ierste Musyckboecxken’ (1551):
‘Laet ons dan voortane alle neersticheyt doen, om onse vaderlandsche
musycke, die niet van minder konst ende soeticheit en is dan andere,
allomme int openbaer ende gemeyn ghebruyck te brengene, gelyck andere
tot nu toe gedaen hebben.’
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De Middeleeuwen
Ter Inleiding.
Hoe statisch ingesteld de Middeleeuwen ook waren, hoe onveranderbaar haar
dogma's en canonieke waarheden ook schenen, hoe eeuwig-geldend haar kerkelijke
en maatschappelijke wetten leken, hoe zeer ook de Middeleeuwse mens het
aanvaardde om in de door God-zelf gewilde en door God-zelf ingestelde toestanden
en verhoudingen te berusten - ondanks zichzelf heeft deze grootse cultuur een
ontwikkeling doorgemaakt, die naar haar ondergang, de Renaisasnce, voerde. De
zgn. leer der dubbele waarheid betekende niet meer dan uitstel van executie, de
moderne devotie als laatste redmiddel (door de ondergaande periode als zodanig
nauwelijks aanvaard) was, hoe vroom ze ook scheen, in wezen individualistisch;
dus niet typisch Middeleeuws.
In principe was de Middeleeuwer een Eeuwigheidsmens, zijn leven werd gevoed
door Hemelverlangen. Het aardse, het vergankelijke, het tijdelijke achtte hij uit de
Boze. Een zekere onverschilligheid tegenover aardse zaken is de vroege
Middeleeuwen eigen, we denken hier aan de sombere, donkere Romaanse bouwstijl.
Later, na en door Franciscus van Assisi ging men meer rekening houden met de
‘natuur’, die weliswaar in wezen zondig is, maar die door de genade geheiligd wordt.
Door de hele Middeleeuwen zien we steeds een grillige vermenging van aardse en
hemelse zaken, juist omdat men met de eerste niet goed raad wist. We denken hier
aan de narren die in kerkelijke processies meeliepen, aan Adam en Eva die ‘als
zodanig’ in het Mysterie-spel optraden, aan het Ezelsfeest, aan de erotisch-sexueel
gekleurde beeldspraak der mystiek, etc., etc.
In het volgende versje wordt de Middeleeuwse verachting van het aardse wel
duidelijk uitgesproken:
Dese valsche werelt is
Broosscher dan een ghelas
Ten was noyt eenich mensche Hoe hooch hi gheboren was Hi en sterf, ende werd niet;
Met alle sinen groten goede
Daer hi hem toe verliet.
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Een zo sterk Hemelverlangen schept collectiviteit. Individuele verschillen vallen weg
in het schijnsel der Eeuwigheid. De mens als zodanig is niet van waarde (de bloeden lichaamloze gestalten der beeldende kunst!). Maar toch: de Westerling in zijn
drang naar weten, in zijn wil te doorgronden wat is, begon de Middeleeuwen als
Katholiek en eindigde ze als Ketter.
De toenemende positieve waardering van het aardse goed, veranderend inzicht
inzake de Metaphysica en, in wisselwerking hiermee: groeiend Individualisme, deden
de Middeleeuwer meer en meer twijfelen of het wel alleen onder de kromstaf goed
wonen was. Avonturiers in figuurlijke en in letterlijke zin trokken erop uit en deden
geen onprettige ervaringen op. De laat-Middeleeuwse mens gaat zich op zichzelf
bezinnen en op zijn naaste - door grachten en muren afgepaalde omgeving -: de
stad. Toekomstig burger van het Godsrijk, weet hij zich in het Tijdelijke lid der
stadsgemeenschap. Het eigenlijke nationale bewustzijn is nog niet tot volle
ontplooiing gekomen; toch getuigt Klaus Sluter in de 14e eeuw elders van de
Nederlandse werkelijkheidszin.

De Kerkmuziek.
Van een eigenlijke Nederlandse muziek kan in de Middeleeuwen geen sprake zijn.
Ook hier wordt de bovenlaag gevormd door de officieel erkende muziek: het
Gregoriaans, en later de uitbreiding hiervan: de meerstemmigheid. De ontwikkeling,
die ook de muzikale objectivering van de Middeleeuwse geest doormaakt, voltrekt
zich echter hoofdzakelijk buiten onze landsgrenzen, zoals we reeds zeiden.
Ook de ontwikkeling der muziek werd bepaald door de drang naar een meer
persoonlijk beleven der als zodanig ‘onaantastbare’ heilsfeiten.
Een typisch voorbeeld voor de richting, waarin zich deze ontwikkeling bewoog,
bieden de Sequentiae en Tropen: een nieuwe, zelfgevonden tekst geeft uiting aan
de gevoelens t.a.v. de bestaande tekst. Het feit, dat lange melismen (op zichzelf
reeds muzikale exegese van de lofprijzing van de tekst) gelegenheid boden de
persoonlijke gevoelens te uiten zonder de eveneens van boven geïnspireerde
melodie (Gregorius-metde-duif!) aan te tasten, werd dankbaar aanvaard.
De in Organum en Discantus gegeven kiemen van meerstemmigheid kwamen
pas tot volle wasdom toen men in deze techniek de mogelijkheid ontdekte tekst en
uitleg tegelijk te geven.
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Als het groeiproces in het stadium is gekomen waarin het Gregoriaans geheel schuil
gaat in het stemmenweefsel, neemt de realistisch-individualistisch ingestelde
Nederlander (de Zuid-Nederlander wel te verstaan) de regie van het muzikale
wereldtoneel over. Daarvóór was hij slechts figurant geweest. Het behoeft daarom
niet te verwonderen dat de gegevens uit deze tijd (± 800-1500) zeer schaars zijn.
‘De lotgevallen der kerkmuziek in Nederland vóór de laatste helft der 14e eeuw
1)
liggen grotendeels in het duister’, aldus Prof. Moll . Oorzaak hiervan is ‘dat juist aan
vroeg-middeleeuwse handschriften uit onze gewesten ontzaglijk veel verloren is
2)
gegaan’ .
In de kloosters werden Mis en Officie met mindere of meerdere nauwgezetheid
vervuld, de Gradualia en Antifonaria min of meer zorgvuldig afgeschreven.
In de rekeningen der St. Pieter van 1403 te Leiden wordt vermeld dat de Broeders
van Leiderdorp ‘eenen nuwen gradael’ schreven, ‘dar si selve alle stof toe deden
3)
ende illuminierden ende bondent’ . Dat ook hier de gevolgen der menselijke
4)
slordigheid zich deden gelden blijkt uit dezelfde rekeningen waar we vermeld vinden
dat Mr. Hughe, de organist, in 1412 ‘den groten antiffenair corregiert’. Overigens
streefden sedert 1311 de ‘Gheleerde Ghesellen vanden Core’ te Kampen hetzelfde
5)
doel na . In dit verband dient ook abt Emo (± 1210) uit Wittewierum vermeld te
worden.
Dordrecht kende in 1366 een koor van twaalf kanunniken, waar men was ‘singende
6)
7)
en lesende’ (n.l. het Officie) . Van de kanunniken te Geervliet lezen we , dat zij ‘alle
daghe drie missen lesen, ende een hoefmisse (= hoogmis) bij notten singhen
moeten.’ Te Kuilenburg wordt de gezongen mis bewaard voor feestdagen: ‘des
saterdags ende onser vrouwen hoogtijden soe sal men die selve misse singen.’
Een schoon exempel van kloosterlijke plichtsbetrachting biedt het nonnetje Geertrui
Monickes, dat in 1406 in het convent van Brinckerinck te Diepenveen wordt gekozen
tot ‘cantrix’, ‘omdat sie ene schone stemme had, soedat men int hof van Rome
daervan wiste te seggen;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

‘Berigten aangaande den Staat van het Kerkgezang’, blz. 9.
Smits van Waesberghe: ‘Muziek en Drama’, blz. 56.
Vgl. de verhandeling van A.J. de Mare in Gedenkboek Scheurleer, dlz. 201.
Zie literatuurlijst: Prof. Blok.
T., II, 53.
v.d.S., II, 53.
Moll: ‘Kerkgeschiedenis’, deel II, 3e stuk, blz. 310.
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ende dier (stemme) gebruyckte sie wal, want doe sie noch in dat werlike cloester
was, doe hielt sie dat choer allene op myt twien olden nonnen. Sie stont wal ende
1)
luyde die clocke, ende hielt dat choer mede op’ .
Mogen de berichten over muziekleven en -ontwikkeling al schaars zijn, zonder
twijfel heeft het werk van Karel de Grote (met zijn ideaal van wereldlijke en kerkelijke
rijkseenheid, een in stoute fantasievlucht gedroomd amalgama van Caesaren- en
Godsrijk) ook op dit gebied in ons land vrucht gedragen. De karolingische
Renaissance heeft hier zijn sporen achtergelaten, ook voor de muziek. In de
bibliotheek te Franeker bevindt zich een in de 19e eeuw door Dr J.G. Ottema ontdekt
ms. uit de 10e eeuw, waarin een ode van Horatius (zie Nvb. 8 en afb. 7) voorkomt.

De vervanging van het neumenschrift, waarin dit stuk is genoteerd (de ontcijfering
laten wij voor rekening van de Coussemaker!) door Guido van Arezzo's 4-lijnen
2)
systeem, kreeg in ons land al spoedig haar beslag . De boekerij der Abdij van
Egmond bezat reeds in 1105 tractaten van Guido, terwijl in de zangboeken ook zijn
3)
notatie werd gebruikt . Dit was tezelfdertijd het geval bij de kanunniken der St.
Mariakerk te Utrecht, waarvan een antifonarium bewaard is, dat deze notatie gebruikt.
In dit boek is ook opgenomen een tractaat over de toonsoorten, ontleend aan de
Micrologus van Guido. Een andere muziektheoretische verhan-

1)
2)
3)

Vooral in Friesland werd veel zorg aan de kerkmuziek besteed, met name in de kloosters te
Mariëngaarde en Lidlum.
Naar de Coussemaker: ‘Histoire de l'Harmonie au Moyen Age’, Paris 1852; Traduction No.
14.
Van Wijn: ‘Huiszittend Leeven’ (A'dam 1807), Deel I, 323. Mede aanwezig was ‘De Musica’
van Böetius, het fundament der Middeleeuwse theorie (aldaar, blz. 317).
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deling is die van Bisschop Adelbold (geb. ± 960 te Friesland, gest. 1027 te Utrecht).
Ook de oudste berichten over de praktijk van het Gregoriaans bewijzen dat men
hier, zonder direct pionierswerk te verrichten, zeker niet achterlijk was. We weten
n.l. dat reeds op het eind der 9e eeuw bisschop Radboud († 917) sequentiae schreef,
d.w.z. tegelijkertijd met de beroemde Notker Balbulus, die weliswaar een meer
belangrijke rol heeft gespeeld, maar die dus zeker niet de eerste was buiten het
land van oorsprong: Frankrijk. Zeer waarschijnlijk heeft Radboud de sequentiae

Afb. 7. Ode van Horatius, met in neumen genoteerde melodie. (naar de Coussemaker;
Documents XXXVIII, Planche no. 2).

(en zulks in tegenstelling met zijn Zwitserse collega), rechtstreeks aan de bron leren
kennen: hij genoot n.l. zijn opleiding in Gallië.
De sequentia heeft ook in ons land gebloeid. Een missaal uit Almkerk telt er 54
(± 1410); één uit Lopik 55 (1460); één uit Utrecht 76 (1515). Er verschenen zelfs
separate bundels (Deventer 1492, Delft 1496). De groeiende autonomie der steden
werkte bevruchtend: Schiedam had haar St. Lidwina-, Utrecht haar St.
Salvator-sequentia (op St. Bonifaciusdag). Wat dit betreft behoefde men om stof
niet verlegen te zitten. Een ms. uit de 12e eeuw te Utrecht bevat een litanie waarin
worden aangeroepen behalve Maria, Michäel, Gabriël, Raphäel: alle engelen en
aartsengelen, alle krachten, patriarchen, profeten, Johannes de Doper, de apostelen,
de onschuldige kinderen van Bethlehem, de
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discipelen, honderd met name genoemde martelaren en vijf-en-dertig vrouwelijke
heiligen ...
Overigens moet men zich van de muzikale belangrijkheid der sequentiae geen
1)
al te grote voorstelling maken. Een ellenlange sequentia uit het missaal te Elden
(eind 14e eeuw) is gebaseerd op de voortdurende herhaling van enkele melodische
frazen, schematisch voorgesteld aldus:
Een karikatuur van de oorspronkelijke sequentia-vorm!
De lust tot een meer persoonlijk beleven was inmiddels dusdanig aangewakkerd
dat men zich ging bedienen van de landstaal. Zeer typerend in dit verband is het
volgende versje-ter-inleiding voor een bundel vertaalde hymmen e.d. (14e eeuw):
Ende omdat menich mensch niet en weet
Wat in 't latijn geschreven steet
Wat hi bidt oft anders doet
Dan zijn meininghen sijn goet,
So hebbic dese getiden bi Gods onste
In dietsche ghemaect, so ic best conste.

Heel in de verte zien wij hier reeds Luthers algemeen Priesterschap-dergelovigen
doorschemeren.
De waardering van de tastbare werkelijkheid boven de bloedloze abstractie werkte
ertoe mede om bepaalde - in de liturgische jaarkring verwerkte bijbelse verhalen in een dramatische vorm te gieten. De geschiedenis van het liturgisch spel in zijn
verwijdering van het altaar (via het kerkportaal naar de markt en later naar de
schouwburg) vindt de lezer uitnemend beschreven in het geciteerde werkje van
Smits van Waesberghe. Deze ontwikkelings- (beter: loswikkelings)gang kan men
voor ons land goed volgen aan de vijf bewaarde Nederlandse spelen. Het oudste
is uit Utrecht en dateert van de 12e eeuw, het betreft een Paasspel. Het Liturgisch
drama verkeert híer nog in zijn eerste stadium, wel wordt gesproken van ‘het graf’
(ad sepulchrum), wel is er rolverdeling, maar zeer waarschijnlijk traden de personen
nog niet gecostumeerd op.
Een uit de 13e eeuw stammend Paasspel (bewaard te Haarlem) heeft reeds een
2)
meer uitgewerkte dramatiek. Origineel en vertaling volgen hier in hun geheel .

1)
2)

J.P.N. Land in T. III, 231.
Zie literatuurlijst: v. Mierlo.
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Maria Magdalena et alia Maria ferebant Maria Magdalena en de andere Maria
diluculo aromata, dominum querentes in brachten in de ochtend reukwerk, en
monumento.
zochten de Heer in het graf.

Mulieres: Quis revolvet nobis ab hostio Vrouwen: Wie zal voor ons de steen, die
lapidem quem tegere sanctum cernimus het heilige graf bedekt, van de opening
sepulchrum.
afwentelen.
Angeli: Quem queritis o tremule mulieres, Engelen: Wie zoekt gij, o bevreesde
in hoc tumulo plorantes.
vrouwen, wenend bij dit graf?
M.: Jhesum Nazarenum crucifixum,
querimus.

Vr.: Wij zoeken Jezus van Nazareth, die
gekruisigd is.

A.: Non est hic quem queritis sed cito
E.: Hij is niet hier, die gij zoekt, maar gaat
euntes nunciate discipulis ejus et Petro snel heen en zegt zijn leerlingen en
quia surrexit Jhesus.
Petrus dat Jezus verrezen is.
Chorus: Cito euntes, etc.

Koor: Gaat snel heen, etc.

Presbyteri removendo se parum a
sepulchro cantent.

De priesters verwijderen zich een weinig
van het graf en zingen(:)

1)

M.: Ad monumentum venimus gementes; Vrouwen: Wij kwamen zuchtend bij het
angelum domini sedentem vidimus, et graf, waar wij de engel des Heren zagen
dicentem, quia surrexit Jhesus.
zitten, die zei dat Jezus opgestaan is.
Chorus:

Koor:

Currebant duo simul et ille alius
Twee (discipelen) gingen tegelijk weg en
discipulus precucurit citius Petro et venit die andere discipel liep sneller dan
prior ad monumentum, a e u i a .
Petrus en kwam het eerst bij 't graf.
Halleluja.
Tunc accipiatur sudarium in sepulchro et [Dan wordt de lijkwade uit het graf
elevetur coram populo cantando (= onder genomen en den volke getoond, terwijl
't zingen).
gezongen wordt(:)].
Cernitis o socii ecce lyntheamina et
Ziet o gezellen deze lijnwaad en lijkwade,
sudarium et corpus non est in sepulchro en het lichaam is niet in het graf
inventum.
gevonden.

M.: Surrexit dominus de sepulchro.

Vr.: De Heer is uit het graf opgestaan.

Tunc descendant ad crucem cantando. [Dan gaan zij in het graf naar het kruis
en zingen].

A.: In Galilea Jhesum videbitis sicut dixit Engelen: In Galilea zult gij Jezus zien,
vobis, a, e u i a .
zoals hij U gezegd heeft.
Tunc erigat crucem presbyter cantando [Dan heft de priester het kruis2) op, terwijl
alte:
hij sterk zingt:] Christus, de Heer is
opgestaan. Antwoord: Dank zij de Heer.
Xre dominus resurrexit.
1)
2)

Weer heft hij het (= 't kruis) op, terwijl hij
luider zingt:

Deze ‘speelden’ n.l. de vrouwen- en andere rollen.
D.i. het symbool van Christus.
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R.: Deo gratias.

Christus, de Heer is opgestaan.

Iterum elevet eam cantando altius.

Antw.: Dank etc.

Xre dominus resurrexit.

Voor de derde maal heft hij 't op, terwijl
hij zeer luid zingt:

R.: D. gr.

etc.

Tercio erigat eam cantando altissime.
Xre etc.
R.: D. gr.
Hoc facto portetua ad chorum cantando.
Te Deum Laudamus.
Opmerkelijk is het dramatisch crescendo aan het slot, dat sprekend
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is, ondanks de onbewogen naïveteit, die het geheel ademt. Qua realistiek staat dit
spel ongeveer op dezelfde hoogte als het door Smits v. Waesberghe ontdekte en
1)
gepubliceerde Paasspel uit Maastricht .
Op de rand van de liturgische bestaansmogelijkheid evenwel bevinden zich de
spelen uit de Sint Hyppolitus-kerk te Delft, eind 15e eeuw, waarvan fragmenten zijn
bewaard gebleven (Drie Koningenspel en Paasspel). De tekst is vrijer en uitgebreider
geworden; de handeling realistischer: de drie koningen rijden als zodanig
gecostumeerd de kerk binnen, een ster komt aanschieten, en de rekeningen
vermelden uitgaven voor wijn ten behoeve van de spelers ...
Ook te 's-Hertogenbosch schijnt aan de fantasie der gelovigen in deze tijd minder
speelruimte te zijn gelaten dan enkele eeuwen vroeger. De rekeningen der Illustere
Lieve Vrouwe Broederschap vermelden tenminste uitgaven voor de twaalf apostelen,
voor een kluizenaar, voor de drie koningen, de drie Maria's, en...voor de peperkoek,
2)
die Jezus at .

De Meerstemmigheid.
Het ligt nu wel voor de hand dat ook de geheel nieuwe, want typisch Westerse vorm
van meer direct doorleefde muziek: de meerstemmingheid, zich bij ons in een grote
belangstelling mocht verheugen. Zoals dat ook heden het geval is, werd de
meerstemmige muziek bewaard voor feestelijke gelegenheden. Juist in de tijd dat
Organum, Discantus en Motet verboden waren (14e eeuw), werd hier te lande een
Broederschap van Clerici en Scholares opgericht (1318), om op bepaalde tijden te
zingen en goddelijke diensten te verrichten: de bovengenoemde Illustere Lieve
Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch. Reeds in 1336 werden er motetten
gezongen (Ars Nova!). Tussen 1388 en 1432 schenen de papieren der
meerstemmigheid lager te staan (late reactie op de Ars Nova?). Na het laatste jaar
schreef Johan van Bourgondië ‘alrehande motetten ende vreemde sangen in onze
grote discantboec.’ Zonder twijfel betreft het hier werken uit de Bourgondische school
(Dufay, Binchois).
Een andere kapel die in aanzien stond was van de muziekminnende Bisschop
David van Bourgondië te Utrecht, die 20 leden telde. Door tijdgenoten werd ze boven
die van de Paus en de Keizer gesteld.
In Zwolle bepaalde de beroemde rector Johannes Cele (± 1400) dat

1)
2)

‘Muziek en Drama in de Middeleeuwen’, blz. 63.
T. XIII, 46 vlg.
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de discantus en de mensurale muziek alleen op hoogtijden gebruikt mochten worden.
In 1455 voerde de schoolmeester Sybrand te Delft de ‘discantus’ in, 27 jaar later
volgde Tholen (de 16e eeuwse componist Ghiselin Danckerts kwam uit Tholen!).
Voor de bovenstem werden schoolkinderen gerequireerd. Slaat hierop de bepaling,
uitgevaardigd te Leiden in 1393, waarin de schoolmeesters wordt gezegd ‘dat si
oec den kindren leren singhen ende hoer accenten singhen als kustumelic is in
andere kercken, want sie manieren hebben in hore lessen ende versikulen te
singhen, anders dan men elwaer heeft’? In de Middeleeuwen schijnen de Leidse
kerkzangers wel meer autoritair te zijn opgetreden. In 1475 vernemen we tenminste
de volgende klacht (in een rekest aan Schout,

Burgemeesters en Schepenen) ‘dat men die muysique (n.l. de meerstemmige)
1)
cesseren soude en maken een heerlick koor van achte eerlycke priesteren en
achte of ses koralen (= koorknapen), en die souden singen statelick sonder haesten
dat ment verstaen mochte en pauseeren in den midden vander versen als in anderen
kercken ghedaen wordt, dair goet regement is.’
Deze afkeer van de meerstemmigheid sprak vooral in de Reformkloosters: in
Windesheim werd principieel alleen Gregoriaans gezongen. Nog ± 1450 meende
de karthuizer monnik Dionysius ('s-Hertogenbosch!) dat de discantus het teken ener
zwakke ziel was. Dat ook in de kloosters de meerstemmigheid op de duur, zij het
aarzelend, vaste voet kreeg, moge blijken uit Nvb. 9 en 10.
Het eerste is te vinden in een Vigilien boek uit het Lopsenklooster bij

1)

ophouden.
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1)

Leiden (15e eeuw), het is in hoofdzaak een discantus ofwel
‘tegenbewegingsorganum’, op de melodie van een hymne.
Het tweede voorbeeld werd aangetroffen in een Noord-Hollands Graduale uit de
2)
16e eeuw. Het is een bekend getropeerd Kyrie , in principe eveneens een Discantus.

De instrumentale kerkmuziek.
Hand in hand met het meerstemmig musiceren ging de instrumentale muziek. Zo
5)
lezen we dat de nonnen van Rijnsburg (bij Leiden!) op hoge feesten pauken,
trompetten en cimbalen het orgel lieten vervangen. Reeds in de Psalm-illustraties
6)
van het Utrechtse Psalter (± 800) komen herhaalde malen orgels voor . Het
instrument was toen pas uit Byzantium hierheen gebracht (757). Waarschijnlijk heeft
Karel de Grote de voornaamste kerken en kloosters van orgels voorzien en heeft
de illustrator van het Psalter er zodoende kennis mee gemaakt. Zeer verbreid zullen
ze wel niet geweest zijn, want eigenlijke gegevens dateren van veel later. Zie afb.
8.
Zo moet 1120 in de Nicolaï-kerk in Utrecht een orgel rijk geweest zijn, een 17e
eeuws orgelbouwer beweerde tenminste dit jaartal gevonden te hebben. In ieder
geval bestond er in 1430 een orgel dat reeds oud was (het had nog een bloklade;
7)
registrering was dus niet mogelijk) . Uit dezelfde tijd dateert een orgel in de St.
Lievensmonster te Zierikzee (Moll, ‘Berigten’, blz. 24). In 1318 bestond er één te
Groningen (er wordt gesproken van ‘enen man op de orghel te blazen’, een
orgeltrapper dus), in 1352 te Den Haag, in 1375 te Utrecht (Buurkerk), in 1385 te
Arnhem, in 1389 in de St. Pancras te Leiden; in 1399 zijn er twee in de St. Pieter
aldaar (later evenzo in Leeuwarden, Gouda, Delft o.a., meestal een groot en een
klein).
De orgelbouw moet zeer gebloeid hebben. Reeds in de 11e eeuw schreef
3)4)
Eberhardus Frisingensis een tractaat: ‘De mensura Fistularum’. In 1379

1)
2)
5)

6)
7)
3)
4)

Zie Land: ‘Het Luitboek van Thysius’, T. II, 31.
Zie Drs. J. Bank: ‘De Geschiedenis der meerst. Mis’, Bilthoven 1938.
Dr. G.D.J. Schotel: ‘De Abdij v. Rijnsburg’, 's-Hertogenbosch 1851, blz. 20. De Leidenaars
schijnen reeds in de Middeleeuwen zeer voortvarend te zijn geweest, de Rijnsburgse nonnen
verzochten tenminste de Paus verouderde liederen te mogen afschaffen.
Zie A. Brom Jr.: ‘Afbeeldingen van de orgels in het Utrechtsche Psalterium’ in ‘Het Boek’
(1914, blz. 141).
Zie J.F. Witte: ‘Iets over 't orgel der Nicolaaskerk te Utrecht’ (B. III, 92).
Vgl. Sm. v. Waesb.: ‘Greg. Muziek’, blz. 58.
Vgl. Nvb. 18.
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werkte te Utrecht de orgelbouwer Hendrick Boenninck. Delft schijnt een centrum
geweest te zijn, hier arbeidden Willem Vrijman (1384), Godschalk en Jannes (1414),
Mr. Jan van Brabant (1429) en Mr Jan v. Antwerpen (1459). Let wel: beiden komen
uit het leidende Zuiden! Organisten waren er te 's-Hertogenbosch in 1348, en te
Den Haag in 1385. De reeds vermelde Mr. Hughe werd blijkens de door Prof. Blok

Afb. 8. Bladzijde uit het Utrechts Psalter. (9e eeuw).

gepubliceerde rekeningen te Leiden aangesteld in 1403; er wordt n.l. vermeld dat
hij 16 pond kreeg, ‘voor sinen cost, dat hi vier daghe lanc wachtede eerdat men mit
hem verdroech.’ Na 25 jaar dienst was Mr Hughe's salaris meer dan verdubbeld.
Van de Haarlemse organist Mr Govert is bekend dat hij zich te paard naar de Abdij
1)
Leeuwenhart begaf om de ‘Jofferen’ in het orgelspel te instrueren .

1)

De bekendst geworden organist is wel ‘blinde Janus’ uit Utrecht. Zie literatuurlijst: Tenhaeff.
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Wat en wanneer de organist speelde is niet bekend. Wel klonk in Utrecht ± 1450
orgelspel na de lezing van het Evangelie op Zondag, wat later verboden werd, toen
het werd beperkt tot mis en vesper van hoogtijden. De organist der St. Laurens te
Rotterdam zal in 1467 ‘in die hoechtijt van de transfiguracie Ghode spelen op die
organum’.
Zonder meer aanvaard werd het orgel niet. De tegenstand, die het ondervond
moet misschien teruggebracht worden op zijn werelds verleden. ‘Wereldse’ invloeden
zijn er overigens bij tientallen aan te wijzen in de Roomse Liturgie, ook in ons land.
Geen overwinnaar of hij neemt zekere zeden en gewoonten aan van de
overwonnene. Naar oud-Germaanse rituele handelingen behoeven we in de
Middeleeuwse Christelijke Eredienst niet lang te zoeken, al wist de Kerk ze ook te
1)
bekleden met een christelijk gewaad .

Kerkklokken.
De invoering van klokken dateert tijdens Karel de Grote (ze hadden toen nog de
bijenkorf-vorm), zie de afb. 2-6 in het in de literatuurlijst genoemde werkje van F.
Timmermans. Aan de klokkenklank schreven onze voorouders een magische werking
2)
toe . Bij de hogere beschaving had het magische hier een meer ritueel karakter
gekregen. Zo is het begrijpelijk dat we hier reeds in de 8e eeuw een uitgebreide
ritus voor de inwijding van klokken hebben (een Christelijke dan), over de afkomst
van deze klokkendoop blijven we niet lang in het onzekere, omdat nog in 1522
getuigd werd dat zij niet anders is dan een ‘onchristelijke en bijgeloovige
3)
plechtigheid’ . De opschriften der klokken geven veelal vermenging van heidense
en christelijke ideeën te zien: ‘Salvator so heyt ic / Den haghel en alle quaet weder
verdrijf ic / Den levenden ende den doode luy ic’ (Leiden 1512). ‘Al soe veer men
my sal hooren luden / So wil God alle dingen behueden’. ‘De levende roep ik / de
dooden beschrij ik / Hagel en donder breek ik’ (Purmerend 1520), ‘Ik verdrijf de pest’
(Tilburg 1489).

1)

2)
3)

Zo vinden we nog tot in de 16e eeuw het ‘kindjewiegen’ op Kerstdag, waarbij de gelovigen
met bellen lawaai maakten. Hierin leeft het Midwinter- of Zonnewendegebruik voort: lawaai
maken om de boze machten, die op de loer liggen, het nieuwe Zonnejaar te hunnen gunste
te beïnvloeden, te verdrijven. Buiten liturgisch verband werd ook het Midwinterhoorn-blazen
in Twente ‘ins Christliche aufgebessert’ (Luther).
Aan het oer-instinct: boze machten door lawaai te verdrijven dankt de muziek niet in de laatste
plaats haar ontstaan.
Zie ook v.d. Ven: ‘De Torens zingen’, blz. 219 vlg.
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De Dans.
Magisch-rituele handeling was oorspronkelijk ook de dans, met als doel: de extase,
het ‘enthousiasme’ (= in God zijn), de vereenzelviging met, het opgaan in het
kosmische onderbewuste, om zodoende de natuurmachten a.h.w. van-binnen-uit
te beïnvloeden. ‘In het leven van den primitieven mensch is de dans het
gemeenschappelijke centrum, waar de sectoren religie, oorlog, kunst en erotiek
1)
elkander ontmoeten’ . Tot diep in de Middeleeuwen wist de dans de mens in extase
te brengen. In 979 heerste er te Gent een dansepidemie, in 1278 ging (vanuit Aken)
de St. Vitus of Johannesdans niet aan ons land voorbij. Zeer bekend is de danswoede
die, in 1374 o.m. te Utrecht heerste en die beschreven werd in de ‘Kronyk van
Holland’ (eind 15e eeuw): ‘Int jair ons heren MCCC ende LXXIIII so ghingen die
dansers doert lant ende die pijpers, ende bij myraculen dansten si ende grepen
ende waren besetten van den boesen geesten ende liepen also langhe dat si ten
2)
lesten borsten’ . In de meeste dansen is het oorspronkelijke rituele karakter nog te
herkennen. Zo in de tot in de 16e eeuw uitgevoerde zwaarddans waarbij de danser,
die schijnbaar onthoofd wordt, het oude jaar voorstelt, dat echter direct herrijst:
symbool van de eeuwige wenteling der dingen. Ze werd begeleid door fluit en trom
(door één man bespeeld). De oer-vruchtbaarheid van Moeder Aarde, de elementaire
groeikracht, vinden we terug in de Morisco, een voorjaarsdans: het stampen der
dansers verzinnebeeldt de kracht, hun gezichten zijn zwartgemaakt: om de boze
geesten angst aan te jagen. Ook de reidansen in hun ‘moeder-vorm’: de spiraal
(symbool van de loop der zon) gaan terug naarde vóór-christelijke periode. Ze leven,
in gekerstende vorm, nog voort in het ‘vlöggelen’ met Pasen te Ootmarsum. (Was
het bewondering of ironie dat het bij die, gelegenheid gezongen lied ‘Christus is
opge-standen’ in 1942 gecontrapunteerd werd door ‘Ouwe taaie’(?)
3)
De reidans was de Middeleeuwse gezelschapsdans bij uitstek , kenmerk was de
tegenstelling tussen voordanser en rei. Prof. Kalff deelt in zijn ‘Het Lied in de
Middeleeuwen’ een fragment mee uit ‘De Rose’, dat we hier laten volgen:

1)
2)
3)

Dr G. Nieuwenhuis bij E.v.d. Ven-ten Bensel: ‘De Volksdans herleeft’, blz. 6.
N. IV, 89 en 1854, blz. CVII; ook v.d. Ven-ten Bensel: ‘De Volksdans in Neder land’.
‘Mennich is ghemint nochtan / omdat hi reyen en dansen kan’, aldus een 14e eeuws dichter.
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An enen dans so gingen si
Ene vrouwe die Bliscap hiet
Sanc daer voren een nuwe liet
Met soeter stemme syt uteleide
Dieus! ho wels hare noten seide
Ende die woerde mede daer af
Ende dien voet ho wel sine gaf.
Ende telken danse so sanc si
Emmer tirst, gelovets mi,
Want so sanc wale van naturen
Daer mochte men sien die voete ruren
Ende effene gaen in groene gars
Daert utermaten scone was.

Wat de muzikale vorm betreft: uit de herhaling van 's voorzangers vers door de rei
ontstond het zgn. Rondeau.
Ook de dans ontwikkelt zich tijdens de Middeleeuwen in de richting van het
‘burgerlijke’, het ongoddelijke. De dans-extase wordt uitgelaten feestvreugde. Zo
ontstaan de gezelschappen der ‘ghildekens’ (o.a. de beruchte ‘Blauwe Scute’ te
Antwerpen). In ‘The Pardonere's Tale’ van Chauser (14e eeuw) lezen we:
In Flandres whilom was a compagnie
Of yonge folk, that haunteden folie
As hasard, rist, stewes, and tavernes
Where as with harpes, lutes and giternes
They dance and plaie at dis bothe day and night.

De vele anathema's der kerk in deze richting waren niet ongemotiveerd! Een
merkwaardige dans is die van de speelnootjes bij de begrafenis van het vriendinnetje,
de eersten brachten nog in Vlaanderen in de vorige eeuw het stoffelijk overschot
van hun gestorven kameraadje naar het kerkhof en kwamen al dansend met het
lijkkleed terug. ‘Moet men er druïdische of Scandinavische herinneringen in zien of
hebben wij hierin een spoor van Germaanse gebruiken over?’, aldus Prof. Kalff in
zijn geciteerd boek. Melodie met tekst (‘In den hemel is eenen dans’) vindt men in
‘Nederlands Volkslied’ van Pollmann en Tiggers (blz. 100). Juist op het einde der
Middeleeuwen kon een dergelijke dans opnieuw tot bloei komen: de Mystiek immers
vergeleek bij voorkeur de betrekkingen tussen Jezus en de Ziel bij die tussen twee
gelieven. Van de gelovige zielen werd getuigd: ‘Zij gaan met Christo aan den dans!’
Het behoeft dan ook niet te verwonderen dat in deze tijd de meer persoonlijke,
erotische paar-dans de oude rituele gemeenschapsdans
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gaat vervangen. Reeds in het tussenstation: de Reidans spreekt dit element van
persoonlijkheid (in de voorganger) een woordje mee.

1)

Barden, Minstrelen en Pijpers.
Evenals bij de Negers, de Aziaten, de Grieken en de Romaanse volken treffen we
bij de Noorderlingen de Heldenzangen aan, verhalen uit een nevelig en mythisch
verleden, half goddelijk, half menselijk. Ze werden voorgedragen door Barden of
Skalden, om wie in verband hiermee een waas van bovennatuurlijkheid lag. Priester
en musicus waren, hier zowel als elders, nauwelijks gescheiden. Dat de muzikale
‘vorm’ der voordracht weinig verschilt met die der Roomse liturgie (n.l. het recitatief
2)
van de Priester ) behoeft dan ook - gezien de gemeenschappelijke oorsprong weinig te verwonderen. Doel van beide is: door de ‘ééntonigheid’ zich in een zeker
waas van goddelijkheid te hullen. Overigens kunnen we deze ‘gehobene Rede’ nog
dagelijks beluisteren als een vertelster het kind wil verplaatsen in de wondere wereld
van het sprookje en met stem-‘verheffing’ begint: er was eens...Van dit
episch-magische recitatief zegt Prof. H. Besseler terecht: ‘Die Musik (ist hier) nur
die Weise, in der die magische Beschwörung, zwischen Sprechton und
3)
sprachmelodischer Bewegung wechselnd, wirksam wird’ . En zei niet reeds de
kerkvader Proclus van Constantinopel († 446) dat het Recitatief de boze geesten
bant?
Dat de enig bekende Nederlandse Bard, de Fries Bernlef (9e eeuw, te Holwerd)
na zijn overgang tot het Christendom (die plaats vond nadat

1)
2)
3)

De betreffende dansmelodie dateert in deze vorm weliswaar uit de 17e eeuw (in het luitboek
van Thysius), maar haar opbouw verraadt o.i. de Middeleeuwse afkomst.
Het half sprekend, half zingend voordragen op één toon.
Jaarboek Peters 1925, blz. 44.
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Bisschop Liudger hem van zijn blindheid genezen zou hebben), zich met de Psalmen
i.p.v. met Heldendichten occupeerde, is typerend voor de gang van zaken in het
Westen. Als Fries had hij over stof in dit opzicht niet te klagen gehad: er was de
strijd tegen de Saksers en Franken (5e-6e eeuw), er was het Beowulf-lied (koning
der Angelsaksers, tegenstander van Finn, koning der Friezen), er was de Gudrunsage
enz.
Misschien is deze Barden-toon al spoedig uitgegroeid tot een reeks melodische
formules, die steeds herhaald werden. In de melodie van het Kerelslied zouden we
hiervan een nakomeling moeten zien. De typische notatie uit de 15e eeuw (Nvb.
12b), doet goed het licht vallen op het feit dat twee formules steeds herhaald moeten
worden, terwijl de eerste op het eind terugkomt, zodat de vorm A-B-A ontstaat,
uitgedrukt in de melodische eenheden: a1a2b1b2b3b4a4a5.

1)

1)

De hier gegeven ontcijfering van de ook in het oorspronkelijke notenschrift meegedeelde
melodie, waarbij de sleutelaanduiding ontbreekt, is van F.A. Gevaert en afgedrukt in P.
Fredericq ‘Onze historische volksliederen’ (zie literatuurlijst) blz. 13. Men vergelijke de
transcriptie van Fétis bij v. Duyse ‘Het eenst. Fr. en Ned. Lied’ (zie literatuurlijst) blz. 70.
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De inhoud van het Kerelslied opent nieuwe aspecten. De vroeg-Middeleeuwse
gemeenschapséénheid was verbroken door het standsverschil; de ridderschap had
nu de macht in handen, het was de minderheid, die de meerderheid verdrukte. Op
de burchten speelde zich een integrerend deel van het culturele leven af. In de 10e
eeuw bereikt dit o.a. in Noord-Frankrijk met de Trouvères een hoogtepunt: bijna
twee eeuwen berust de poëzie (met de muziek) in handen van de adel. Ook wij
1)
hebben adellijke ‘vinders’ gekend, hoofdzakelijk in Vlaanderen en Brabant. Hoewel
van hun muziek niets bekend is, is hun poëzie van dien aard dat wij haar moeilijk
zonder muziek kunnen voorstellen. Naast de natuur (o.a. het bekende ‘Aloette,
voghel clein’) is ook hier de hoofse liefde de voornaamste bron van inspiratie. Hier
volgt een deel van een samenspraak tussen twee vrienden, waarvan de één zijn
moeilijkheden op het gebied der min bekent en waaruit blijkt met hoeveel schroom
de ridder zijn ‘vrouwe’ nadert:
A: So sprec huer an!
B: Ick wil, in can (= ik kan niet)
Eer icse zie
So hueghes mie
Com icker bi, mi vreeses dan.

Tot de oudsten behoort Henric van Veldeke, wiens poëzie de Franse strofe-vorm
vertoont (eind 12e eeuw). Meer populair is Hertog Jan 1 van Brabant († ± 1290),
wiens ‘Eens Meien Morgens vroege’ meer dan eens op muziek is gezet. De Franse
invloed (ook aan te wijzen bij Hendrik III van Brabant) begint bij hem te verdwijnen:
de Minnezangers komen meer in zwang. Negen Minneliederen van hertog Jan zijn
bewaard in het bekende Minnezanger-ms. van Manesse; niet gezegd kan worden
of deze direct in het Duits zijn geschreven of dat ze uit het Middelnederlands zijn
2)
vertaald. Door de toenemende Duitse invloed (nog gestimuleerd door het Beierse
Huis ± 1350) komt er meer toenadering tot de volkskunst, die meer Duits georiënteerd
was dan de poëzie van de Adel.
Van Lodewijc van Valbeke is meer bekend. In een rijmkroniek dier dagen heet
het:

1)
2)

Zij ‘vonden’ zowel tekst als melodie.
Wij kunnen die vooral waarnemen in een ms. dat toebehoorde aan Lodewijk van Gruythuyse
te Brugge (15e eeuw), de ridderpoëzie die daarin voorkomt is soms in een zeer krom
Nederlands geschreven.
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1)

In desen tijt sterf menschelijc
Die goede vedelare Lodewijc,
Die de beste was die voer dien
In de werelt ie was ghesien,
Van makene ende metter hant,
Van Valbeke in Brabant
Alsoe was deerste die vant
Van Stampien die manieren
Die men noch hoert hantieren.

De niet overduidelijke regels hebben aanleiding gegeven tot ten dele fantastische
commentaren. Fétis meende uit het ‘stampien’ te moeten opmaken dat V. het
orgelpedaal heeft uitgevonden (stampien = stampen), anderen brachten het zelfs
in verband met de uitvinding van de boekdrukkunst, weer anderen met maatstampen.
Van der Straeten en J.F. Willems waren waarschijnlijk dichter bij de waarheid toen
zij het woord in verband brachten met het danslied ‘estampie’, dat door Vaelbeke
het eerst in het Nederlands geschreven zou zijn.
De regel ‘makene ende metter hant’ zou erop wijzen dat Valbeke ‘viool’-bouwer
geweest zou zijn. Een meer plausibele verklaring lijkt die, welke dit van toepassing
brengt op het zelf-dichten en componeren (maken) en uitvoeren der poëzie.
2)
Zo lezen we over Egidius (14e eeuw?):
Want ghi cunt zinghen ende maken
Sanc ende woort, die zoete smaken.

en verder:
Sanc ende woorde vander minne
Can hi maken ende bezinghen.

Deze Egidius (op wiens dood zo'n aangrijpende lijkzang werd geschreven) was zeer
waarschijnlijk ook een Minnezanger. Ook de volgende regels wijzen op de combinatie
van dichten en componeren:
Musike ende alle melodien
Minnestu met herten pure

en
Menich edel musicien
Prees dinen voys ende dyn tenuere.

1)
2)

1312?
Deze en de volgende regels zijn waarschijnlijk van Jan v.d. Hulst, die met Egidius lid was van
een meistrelengilde.
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We ontmoetten Egidius als lid van een minstrelen-gilde; inderdaad is in de 14e eeuw
de bloeitijd der ridderschap lang voorbij. Ze is op dit gebied van actief passief
geworden en liet zich door beroeps-musici voorzingen. Deze, minstreels geheten
en ten dele van adel, zijn nazaten van de Barden, maar in de plaats van de mythe
is de - meer aan de naaste omgeving ontleende - sage getreden. Vele der Balladen
beginnen met: ‘Wie wil horen zingen’ of iets van die aard; het geloof in de magie
der toonkunst is nog niet verloren:
Heer Halewyn zong een liedekyn,
Al wie dat hoorde wou by hem zijn.

In de Halewijn-figuur leeft waarschijnlijk de herinnering aan Wodan voort; de Noorse
en Engelse literatuur kennen eveneens een dergelijke figuur. Ook in het lied van
heer Danielken leven nog oud-Germaanse herinneringen voort: het is in wezen een
strijd tussen het Germaanse natuurgeloof en de Christelijke ascese (Tannhäuser
in zijn strijd tussen Venus en Maria!). Een Nederlandse Ballade is die van de
1)
geschiedenis van Floris V en die over de Guldensporenslag. Dat ook in muzikaal
opzicht verwantschap schijnt bestaan te hebben met het Epos duidden wij boven
aan (zie Nvb. 12).
Het volgend gedicht geeft ons een aardige kijk op de plaats der muziek in het
kasteel in de periode na de Minnezangers:
Doen men ghedweghen hadde na deten
Toenden die werde menestrele,
Die daer waren herden vele,
Voer die princen groet haer spel
Elc was sijns spels meester wel.
Ende van toenne herde milde,
Elc hoerde daer dat hi wilde,
Avontueren groet ende langhe (!)
Nuwe liede met sueten sanghe
Vedelen, herpen ende andere spele.

Met de toenemende betekenisvermindering van de adel daalde ook het peil harer
ontspanning. I.p.v. ‘avonturen groet ende lange’ kwamen rondtrekkende circusgasten
hun zwaarden slikken, hun dansen vertonen, de kunsten van hun beren en apen
demonstreren. En dat alles vergezeld van muziek. Zo lezen we in de grafelijke
rekeningen van Holland uit de jaren 1358-'59 over ‘enen man, die met enen paerde,
met enen

1)

Wie wilt horen een nieu liet, / hoort toe, ick salt u singen / hoe Geeraert van Velsen Graef
Floris verriet /. 't Syn also wonderlijke dinghen.
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geyte ende met enen ape voer den grave ende minen joncker aldaer speelde’.
Rekeningen van 1392 vermelden ‘drie speelmannen, die...speelden d'een met een
1)
zwaard, d'ander met een ghet'ne , ende dat derde zanc’. Ook acrobaten traden op:
‘eenen man die vedelde, sinen wive, diere op sanc ende eene gokelaer’.
De toon, waarop de rekeningen van de speellui (dèze stammen af van de
Romeinse mimen, histrionen en zwaardvechters) gewagen, is typerend voor de
maatschappelijke positie van de, van kasteel tot kasteel ‘varende lûte’. Jacob van
Maerlant laat over zijn mening t.a.v. de speellui geen misverstand bestaan. Hij
vergelijkt de speelman bij een gaai:
Van bome te bome vlieghet hi ende springhet
Ende crijscht ende garlet meer dan hi singhet,
Ende hi en gheduert te ghere stede.

Elders heet het bij hem:
Garrulus (= gaai) dit dunct mi vele
Bedieden some menestrele
Die altoes syn onghestade
Ende callen vroe ende spade
2)
Vele boerden, vele loghen
Ende conterfaiten dien si moghen
Bede ridderen ende papen
Porters, vrouwen ende knapen
Daer si scone syn omme gheplumet.

Deze regels (ter oriëntatie: geschreven om en nabij het sterfjaar van Hertog Jan I!)
brengen ons op een nieuw gebied: dat van poorters, vrouwen en knapen, d.w.z.:
niet-edelen, stedelingen. Want, niet-gebonden als hij was, stelde de speelman zijn
talenten ook in dienst van de burger, wiens groeiend gevoel van eigenwaarde door
speciaal voor hem gespeelde muziek slechts gestreeld kon worden. De centripetale
kracht, die van de stadscentra uitgaat doet zich ook bij de speellieden gevoelen.
Hierbij gevoegd het verlangen naar een rustiger, ‘gezeten’ bestaan alsmede de
achteruitgang van de adel, en het wordt duidelijk dat in de late M.E. het arbeidsveld
der muzikanten de stad, later zelfs één stad is. Want op haar beurt ziet de stad in
de speelman een mogelijkheid om het stedelijk leven naar binnen èn naar buiten
te verfraaien. Zo zien we in de 14e eeuw het genus stadspijper en/of stads-

1)
2)

gitaar, cister?
Hier spreekt de nuchtere burger!
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1)

tromper ontstaan. In de Noordelijke Nederlanden schijnen vooral Utrecht,
Middelburg, Arnhem, Zwolle, Deventer, 's-Hertogenbosch, Bergen op Zoom en
Dordrecht veel werk te hebben gemaakt van de stadsmuziek. Na 1360 zijn in deze
plaatsen stadspijpers met name bekend. De overgang van ‘speelman’ tot ‘stadspijper’
2)
vinden wij duidelijk in de stadsrekeningen van Zwolle : in 1360 hebben bij het
huwelijk van de Heer Van Arkel ‘joculatorês gespeeld;’ in dit jaar is er ook nog sprake
van ‘Eyne meystreele’. Negen jaar later wordt er reeds gesproken van Pijpers,
Zeidenspelers (Saitenspieler!), speelluden of trompers. Zo kon in 1425 Philips de
Goede door Haarlem, Amsterdam, Delft, Dordrecht met representatieve muziek
ontvangen worden. Overigens had Philips de Goede zelf een ‘orkest’ van speellieden
in dienst, bestaande uit 12 violen, 6 harpen, 6 oorlogstrompetters.
De taak der stadspijpers was een tweeledige: een officiële en een officieuze, al
naar gelang zij de stad als ‘publiekrechtelijk lichaam’ vertegenwoordigden of in hun
vrije tijd het private burgerleven meer glans gaven. In de met het stadsbestuur
gesloten contracten werd als regel bepaald (hoewel de meer omschreven regelingen
pas uit de 16e eeuw dateren) dat zij zich moesten doen horen bij ontvangst van
vorsten, plechtige inwijdingen van hoge personen, op jaarmarkten, tournooien. In
de vrije tijd konden zij desgewenst spelen bij particuliere maaltijden, huwelijken of
familiefeesten (afb. 9). Ook in het openbaar traden zij op bij kerkelijke processies,
die in 's-Hertogenbosch apart betaald werden en die dus niet tot de officiële taak
behoorden. Zoals bij de andere gilden werd voor een gedegen vakbekwaamheid
3)
zorg gedragen. Er waren b.v. in de Vastentijd ‘herscholings’ bijeenkomsten . Zo
lezen wij in de Zwolse rekeningen van 1364: ‘Des dinndagts na den Zonnedach
Judix do die scepen ende raet die meystreels van den Vedelen die do hoer schole
te Deventer ghehoelden hadden to ghaste hadden.’ De Raad van Brussel gaf in
1370 ‘In die weke voor grote Vastelavont,...Hansen onsen piper, ende Henselin,
4)
den bonghenere [om] mede ter scolen te riden, VI dubb. Dordrechts.’

1)

2)
3)
4)

De stadspijper staat dus in dienst van de stad, zoals heden nog de klokkenisten. Het verschil
tussen stadspijper en -tromper zullen we bij de behandeling der Renaissance uiteenzetten,
wanneer het een meer uitgesproken karakter heeft.
B. II, 202.
Op Vastenavond namen zij waarschijnlijk uitgebreid afscheid van de gemeente, zie B. II, 202.
Zie blz. 52.
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Dat nieuwe speellieden niet zonder meer benoemd werden moge blijken uit een
post uit de stadsrekeningen van Zwolle (1470): ‘Doe die camerers met den Raede
ten Steernen weren gaen sitten en hoerden den nieu trumper wat hie trumpen ende
spoelen konde.’ Overigens werd geen muzikant tot het gilde der stadpijpers
toegelaten zonder toelatingsexamen.

Afb. 9. Fragment uit ‘Het bruiloftsmaal van de H. Elizabeth van Hongarije’ (± 1450) (naar
Hoogewerf ‘De Noord-Nederlandse Schilderkunst’, deel I, blz. 500). Tafelmuziek van speellui,
bestaande uit alt- en tenorpommer en trompet. Waarschijnlijk wordt er een 3-stemmig
Bourgondisch chanson gespeeld.

Wàt de ensembles speelden laat zich raden; gezien het toenmaals heersende
gebruik om de partijen der vocale a cappella muziek si placet door instrumenten te
vervangen zal men ook voor een zuiver instrumentale uitvoering niet teruggedeinsd
zijn. Toch geeft de onderstaande nota uit de rekeningen van Brugge (1484) te
denken; er wordt hier n.l. gesproken van direct voor de speellui gecomponeerde
muziek: ‘Betaelt (aan) heer Casin de Brouwer priester ende cantor van den Kinderen
van Sint Salvators, voor zijn salaris van den moyte bij hem ghehadt van ghestelt
ende ghemaect te hebben...zekere motetten, omme die bij den menestreulen van
deser stede ghespeelt te werdene’ etc.
Welke instrumenten bespeelden de pijpers? Practisch gesproken beschikten ze
over het gehele rijke en kleurige instrumentarium der
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Middeleeuwen. Reeds in de 13e eeuw beschrijft Van Maerlant in ‘Alexanders
Geesten’ de intocht van Alexander de Grote in Babylon alsof het een Middeleeuws
ridder gold:
Die monestrevele quamen daermede
Voor die coninc in die stede
Ende loefden met eren sanghe
1)
Daer was menich trompe langhe
1)
1)
Vedelen , harpen ende symphonien,
Cytolen die wael leren vrien,
1)
1)
1)
Salterie , orgelen ende sciven (bekkens?)
Men speelder met swerden en met kniven (= messen).

Het ‘koper’ klonk bij jacht en krijg:
Ende dat striden ende dat jagen
1)
Verdreef dat geluyt van den businen (bazuin).

Verder:
Met eenre businen dede verstaen
Als men ten wapen soude vaen
Maer men mochte niet den horen
Over al int her daer horen
Des anderen daeges ter sonnen op ganghe
Bliesmen eene businen langhe.

De namen hoorn en bazuin worden hier door elkaar gebruikt, zoals dat destijds met
meer instrumenten het geval was.
Een andere opsomming treffen we aan in de ‘Trojaensche Oorlog’ van dezelfde
dichter:
Gigen, harpen, simphonien (= draailier)
Pleien, vedelen, armorien(?)
Salterion, sunbees(?), tympanion
Monocorden, chore, licion (= lier?)
XII instrumenten van musike.

Van deze instrumenten gebruikten de stadspijpers bij voorkeur: fluit, doedelzak,
schalmei, psalterium of hakkebord, harp, vedel, rebecke (of gigue), ghyterne (luit,
gitaar of cister?). Minder bekende namen zijn (ze zijn typisch Nederlands en bewijzen
dus dat de instrumenten hier inderdaad vaste voet gekregen hadden): de bonghe
(zeer waarschijnlijk het hakkebord), verder de quena of doedelzak, dan de
clopscheen, waarmee de gigue (de latere dansmeesters-viool werd bedoeld) en de
Noorse Balk of Hommel (een soort cither).

1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

Zie afb. 8.
Zie afb. 8.
Zie afb. 8.
Zie afb. 8.
Zie afb. 8.
Zie afb. 8.
Zie afb. 8.
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Naast literaire bronnen zijn opgravingen en afbeeldingen twee belangrijke wegen
voor de geschiedenis der instrumenten. Terpen in Friesland hebben opgeleverd:
(koe)hoorns en fluiten van been of hout. Een fluit met 5 gaten dateert van tussen
1)
500 en 800 na Chr. , één met 7 gaten van ± 1000. Hieraan zou men de ontwikkeling
van het pentatonisch systeem (de vijftonige toonladder) tot de zeventonige scala
gedemonstreerd kunnen zien (afb. 10). Een andere vondst had plaats te Arnhem
(1887), waar een Pansfluit van aardewerk met 11 pijpen aan het licht

Afb. 10. Benen blokfluit en dwarsfluit. De blokfluit heeft nog een duimgat aan de keerzijde,
hij geeft dus, evenals de dwarsfluit 5 tonen. (Naar Mr P.C.J.A. Boeles: Friesland tot de 11e
eeuw. Plaat XXVII, no 16 en 17).

kwam. En zeer onlangs (1941) werd bij de opgravingen van de ruïne van het Huis
te Merwe bij Dordrecht een houten blokfluit aan het licht gebracht. Het instrument
heeft 7 gaten (dubbel pinkgat), naar gelang de speler de rechter- of linkerhand boven
houdt, het andere gat is dan met was toegestopt. Het instrument dateert waarschijnlijk
uit de 14e eeuw (afb. 10a).
Een rijke bron is ook het ‘Utrechtsche Psalter’.

1)

Zij gaf de tonen a b (bes) cis e g. Als we aannemen dat de g oorspronkelijk fis was (evenals
de b onzuiver geworden) hebben we een pentatonische toonladder op A.
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En tot slot zijn er de spreekwoorden die bewijzen dat de instrumenten volksgoed
waren. Het gezegde: ‘Met het trommeltje gewonnen, met het fluitje verteerd’, slaat
zonder twijfel op de nonchalante levenswijze van

Afb. 10a. Blokfluit (14e eeuw). Let op de rechte staafvorm; (vgl. afb. 20).

de rondtrekkende speellui, die de dans begeleidden door het tegelijk bespelen van
1)
trom en (blok)fluit .
Niet alleen de volksdans, ook het volkslied speelde een zeer belangrijke rol in de
Middeleeuwse Muziekgeschiedenis.

1)

Zie verder ons opstel ‘Muziekinstrumenten en Spreekwoorden’ in ‘Euphonia’, Jg. XXVI, afl.
5 en ‘Caecilia’, Jg. 100, blz. 103.
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Het Volkslied.
De dans is bewegingskunst in de ruimte en als zodanig ten nauwste verbonden met
de bewegingskunst in de tijd - de muziek -, dus ook met het lied.
In de oer-geschiedenis van het lied ligt zijn verdere ontwikkeling opgesloten. Ook
het lied stond in dienst van de magie. Een typisch voorbeeld hiervan biedt het
arbeidslied, dat de enkeling het werk (d.i. het beheersen van de natuur, b.v. bij
houthakken, rijststampen, roeien) in gemeenschapsverband wil vergemakkelijken.
Ook hier dus: onbekende natuurmachten indirect beheersen. Van de mogelijkheden,
die in dit verband het woord biedt, wordt dankbaar gebruik gemaakt. Het
geheimzinnig karakter der bewegingsformules wordt nog onderstreept door het
gebruik van betekenisloze lettergrepen, die we als magische formule nog dagelijks
kunnen beluisteren bij het goochelen: hocus, pocus, pas! J.F. Willems begreep dit
(nog) niet toen hij in zijn ‘Oud-Vlaemsche Liederen’ schreef: ‘Het refrein, volgens
mij is zonder beduidenis, dergelijke men meer in onze volksliederen aantreft. Deze
bijzonderheid van onverstaanbare woorden uit te galmen behoort tot een hoofdgebrek
in onzen landaard: de zucht om het vreemde na te bootsen zelfs daar waar het niet
verstaan wordt.’ Ook Le Jeune (geciteerd werk, blz. XI) weet met de ‘refreinen’ geen
weg: ‘Ik durf beweren, dat de refreinen der Nederlandse liederen in de regel een
volkomen verstaanbare zin hebben.’ Mogen sommige al terug te brengen zijn tot
‘zinvolle’ regels, het feit dat het bekende wordt teruggebracht tot het onbekende is
alleen al kenmerkend voor de kracht van het oude. Een lied als het volgende stelt
de lezer voor een ingewikkeld raadsel:
Daer reed een heer met zijn dienstknecht Santo
Het smalle pad en de brede weg
Nu weder de kaeder de koorde, Sante, jante, iko.
Kante ko de kandelaer de isio.

Van andere kon de herkomst wel worden vastgesteld. B.v. van het in Limburg
gezongen:
E le signon, selewie, selewon,
E le signon, selewie Marie,

dat ‘gesunkenes Kulturgut’ is uit de Franse tijd, n.l. van de in een Frans lied
voorkomende regel: ‘Et le signant, sire Louis’. In ieder geval is een en ander een
symptoom van de karakteristieke eigenschap
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van het lied, dat het gezongen wil worden. Van het lied is de melodie de eigenlijke
krachtbron. ‘Indien men een lied slechts leest, verstaat men het ook ten halve’, aldus
Prof. Kalff (‘Het lied in de Middeleeuwen’). ‘De melodie ontneemt aan het woord de
1)
excessen van de subjectieve stemming’ . Subjectieve stemming moet men in het
lied, de gemeenschapsuiting bij uitstek, niet zoeken. Het lied leefde in de volksmond,
het behoefde niet genoteerd te worden. Daardoor ligt de eerste periode (tot de 15e
eeuw) vrijwel in het duister. ‘De voortbrengselen onzer oude gezongen volkspoëzie
2)
zijn voor een groot deel verloren gegaan’ , omdat het volkslied leefde, en daarom
groeide, en...veranderde.
Ook op dit gebied bracht het Christendom nieuw materiaal. Het Kyrie eleison (op
zichzelf reeds een vreemde (Griekse) eend in de Latijnse bijt) mocht zich in een
zekere populariteit verheugen. De pas bekeerden waardeerden het als herinnering
aan de voorvaderlijke bezweringsmuziek, de zendelingen zagen er een demonstratie
ten gunste van het nieuwe geloof in. In 799 evenwel werd er een capitulare van
Karel de Grote uitgevaardigd, waarin het volk aangespoord werd om het Kyrie minder
boers (non tam rustice) te zingen. Men zong het ‘bij feestelijke gelegenheden en
begrafenissen, bij het naar de kerk gaan en het huiswaarts keren, bij de strijd en bij
3)
het drijven van vee’ . De kerkelijke betekenis is reeds geheel verloren gegaan in
het Maaierslied uit Frans-Vlaanderen:
Kyreleise, kyreleise
Os (= als) de boerinne wafers bakt
De Duvel houd de keisse
Kyreleise, kyreleise.

Een ander specimen:
Kyrie Eleison
Pidi, pom, pom, pom
Lerm, lerm, lerm, lerm
Sich keiner herm
Drom drari, drom
Kyrie eleison
Schlagt, stecht, schiesst drein.

1)
2)
3)

Dr. Pollmann: ‘Ons Nederl. Geestel. Volksl.’, blz. 27.
v. Duyse: ‘De Melodie v.h. Nederl. Lied’, blz. 5.
Acquoy (‘Kerstliederen en Leysen’).
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Heeft zich de invloed der Kerk dus direct doen voelen, het oude heeft zich tot op
onze tijd kunnen handhaven. Want het laat geen twijfel over of het lied, gezongen
in Twente bij het ronddragen van het Pinksterbrood (weer: een ‘heidens’ gebruik,
het brood als symbool van de groeikracht (Mei!), gaat met het gebruik-zelf terug op
1

2

2

de oer-tijd. De melodiek wijst daarop: zij is gebaseerd op drie tonen: a , c en d .
Eveneens vastgekoppeld aan een oude rituele handeling is de melodie, gezongen
op West-Schouwen tijdens de ‘Stra-dag’, wanneer alle paarden een bad in zee
nemen, en aldus de reinigende werking van het zeewater ondergaan. Beide
melodieën worden meegedeeld door D.J.v.d. Ven in ‘Neerlands Volksleven’, resp.
1

1

1

blz. 221 en 274. Ook de tweede melodie is gebaseerd op drie tonen: e , g en a .
In deze beide toonkeuzen is opmerkelijk het wegvallen van de halve toonsafstand
(resp. b-c en e-f). De pentatoniek is nog niet volledig uitgebouwd.

2

De e in maat 2 van Nvb. 13 kunnen we beschouwen als een versieringsnoot voor
2

d , door opgedreven intonatie verkregen. Ofwel zij is van later tijd, toen men meer
1

voor drieklanksmotieven ging voelen. Ook de f (maat 4) is wel te verklaren als een
latere concessie aan een bewuster tonaliteitsbesef. Toch lag het voor de hand juist
deze tonen ter uitbreiding van het melodisch materiaal te kiezen. Immers: de drie
1

2

2

gebruikte tonen a , c en d , gerangschikt volgens de kwintencirkel geven te zien,
dat één toon uit de kwintenreeks niet werd gebruikt, n.l.: g. De reeks is dus c-(g)-d-a;
opéénvolgend gerangschikt geeft dit de niet
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meer tritonische en nog niet pentatonische reeks c-d-g-a (de f ontbreekt dus). Voegen
we de e (gebruikt als versieringsnoot!) en de f (onderkwint van c) toe, dan krijgen
resp. de pentatonische ladder c-d-e-g-a-(c) of Guido's Hexachordum naturale:
c-d-e-f-g-a.
De melodie van Nvb. 14 is gebaseerd op de kwinten g-d-a-e of g-a-d-e. Ook deze
reeks heeft de pentatoniek nog niet bereikt (de c ontbreekt).
Het Luilak-lied en de spelliederen ‘Rode kralen, witte kralen’ en ‘Sinterklaas,
kapoentje gooi wat in mijn schoentje’ zijn op hetzelfde melodische stramien
geborduurd.

Het geestelijk volkslied.
In de R.K. kerk met haar streng onderscheid tussen priester en leek werd de laatste
zo niet als onmondig dan toch als van weinig invloed beschouwd in de liturgie.
Reeds in de eerste tijden was het aandeel der gelovigen beperkt tot exclamaties
als Kyrie, Halleluja, Amen. De Middeleeuwen geven dan een steeds toenemende
activering van de leek te zien (denken we aan het Mysterie-spel!). Uit de aard der
zaak eigent de leek zich vormen toe die gegroeid zijn uit de drang naar exegese:
hymne, troop, sequentia. Een bundel vertalingen van deze soorten hebben we reeds
ontmoet. In de kerk was het vertaalde lied spoedig binnengedrongen, ondanks alles.
‘Tot dusver had het niet ontbroken aan geestelijke liederen: uit het latijn vertaalde
hymnen, al of niet gepasticheerde Maria- of Heiligenliederen, kerstliederen of leisen,
die meest bij processies, bedevaarten of dramatische voorstellingen in de kerken
werden voorgedragen, maar deze zangen in de moedertaal behoorden niet tot de
1)
liturgie en werden door de kerk slechts geduld’ . De vertalingen werden veelal op
bestaande melodieën gezongen. Ter illustratie geven wij de hymne Ave Maris stella,
met de vrije ‘vertaling’ (beter: omschrijving). De melodie is naar omstandigheden
gewijzigd. Ook geheel nieuwe teksten konden op bestaande melodieën worden
gedicht; er ontstonden tevens nieuwe melodieën met nieuwe teksten. Toch spelen
reminiscensies of zelfs regelrechte ontleningen aan het Gregoriaans een zeer grote
rol. Een voorbeeld hiervan levert het nog heden gezongen kerstlied ‘Nu sijt
2)
wellecome’. Bäumker meende dat de

1)
2)

v. Duyse: ‘Het Eenstemmige Franse en Nederlandse Lied’, blz. 194.
Zie literatuurlijst.
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oudste notatie van dit lied - in een zgn. Evangelarium van Otto III (980-1002) 1)
terugging op deze tijd. Latere onderzoekingen brachten aan het licht dat het boek
uit de 14e (of 15e) eeuw dateert. In de originele notatie volgt het lied hier in Nvb.
16a.

Hoewel deze notatie uit later tijd is, is de melodie-zelf zonder twijfel van ouder datum.
Tenminste: in een Sequentia van Notker Balbulus (± 900) kunnen wij haar oorsprong
vinden (Nvb. 16b).

In Nederland duikt de melodie eerst op in 1603. Ter illustratie van de veranderingen,
die een volkslied in de loop der tijden kan ondergaan, volgen hier een oud-Duitse
tekst en de Nederlandse van 1603:
Nun siet uns willekomen, hero Kerst
Die ihr unser aller hero siet
Nun siet uns willekomen, lieber hero,
Die ihr in den Kirchen schöne siet,
Kyrie-leyson.
Nu zijt wellecome Heere Christ
Want ghij onser alder Heere bist
Nu zijt wellecome lieve Heere
Hier in aertrijcke ghij zijt so schone
Kyrieleis.

1)

Zie T. IV, 160.
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Voor een notatie uit 1615 in Nederland verwijzen we naar Nvb. 37. Ook een
eenvoudige Psalmtoon (i.c. de 5e) was voldoende om, van geestelijke woorden in
de landstaal voorzien, als volkslied voort te leven (Nvb. 17a en b).

Een voorbeeld van (onbewuste?) Gregoriaanse reminiscensie levert Nvb. 18. Het
Kyrie is het in de Middeleeuwen zeer populaire ‘Kyrie fons bonitatis’. Misschien is
er hier sprake van een soort Kyrie-troop in de landstaal.

1)

Niet alleen het geestelijk lied: ook het wereldlijke putte uit het Gregoriaans. Een
bekend voorbeeld biedt het zgn. Reuzenlied op de melodie van de hymne ‘Conditor
2)
Alma siderum’ . Een ander voorbeeld van een oorspronkelijk kerkelijke melodie,
die later wereldse woorden geadopteerd heeft is het tot heden o.a. op Terschelling
en in Drente gezongen: ‘Wat hoor ik hier in het midden van de nacht /, Het is mijn
minnaar ik had hem nog niet verwacht’. Evenals we dat bij de dans der Maagdekens
geconstateerd hebben, is hier trait d'union de mystieke zienswijze van de verhouding
Jezus en de ziel als minnaar en minnares: het naïef-sterke Middeleeuwse geloof,
dat zich uitstrekt over alle dingen. Dr. J. Kunst veronderstelt dat dit het oudste
Nederlandse lied is. Het geestelijke (latijnse) origineel dateert n.l. uit 1045; het werd
gedicht door een Benediktijner monnik te Rome. Via de talrijke Benediktijner kloos-

1)
2)

Vgl. Sm. v. Waesberghe: ‘Greg. Muziek’, blz. 56 en W. Brom-Struick in T. XV, 109 vlg. Zie
ook Nub. 10.
Zie ons opstel in ‘Caecilia en de Muziek’, Jg. 99, blz. 56; alsmede Will G. Gilbert in ‘Studiën’,
Aug. 1941. Vgl. ook Nvb. 23a, b en c.
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ters zou het lied in ons land bekend en vertaald geworden zijn. Ook het afwijkende
rijmschema a a b b b (normaal a a b c b ) dat beide liederen gemeen hebben pleit
voor de verwantschap. Ter vergelijking volgen hier de beginregels van Drentse en
1)
Terschellingse lezing (Nvb. 19a en 19b).

‘Kerkelijk’ waren ook de melodieën, die uiteraard veelal in de kerktoonsoorten
geconcipieerd waren. Het ging echter in de eerste plaats om de vreugde van het
samen zingen. ‘Nederland had in de Middeleeuwen een zingend volk, dat altijd en
2)
overal zong, uit innerlijken drang’ .
Het begin van vele liederen wijst hierop:
Hei, wie wil hooren singhen
Van vreuchden een nieu liet?
Of: Nu wilwi vroilic zinghen
Scamel zonder ghelt.
Of: Gave ons God des ghelts ghenouch
So mocht wi vroilic zinghen.

Terecht kon gezegd worden: ‘de voois en weegt God niet of die is licht of zwaar’.
Vele vrolijke teksten hadden een ‘mineur’ -melodie en omgekeerd. In de 14e eeuw
echter begint ons majeur en mineur veld te winnen; in deze tijd ook is er levendige
uitwisseling met Duitse liederen, die eveneens een voorkeur hebben voor de twee
toongeslachten. Het veel aangehaalde:
‘Naar Oostland willen wij rijden’
slaat echter niet op de vestiging van vele Nederlanders in Noord-Oost-Duitsland
(12e en 13e eeuw), aangezien het, naar Prof. Kalff meedeelt, uit de 17e eeuw
dateert! Met Oostland wordt volgens hem bedoeld: het

1)
2)

Resp. ontleend aan ‘Neerlands Volksleven’ van v.d. Ven (blz. 243) en ‘Terschellinger
Volksleven’, blz. 60 van Kunst.
Pollmann: ‘Ons eigen Volkslied’, 15-16.
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onbekende, het vreemde. Misschien heeft de herinnering aan de kolonisatie in
Oost-Pruisen wel nagewerkt, maar in later tijd was dat geheel verdwenen en zong
men:
Naar Rozenland willen wij rijden.

Een - niet verwachte - ontlening is het kinderliedje ‘Maria zat op Majesteit’, dat
afstamt van een Duitse Ridderballade: ‘Maria sass auf Breitenstein’. Wel wonderlijk
zijn soms de wegen van het volkslied! In de 15e eeuw valt dan de eigenlijke bloeitijd
van ons eigen volkslied. De burgerzin was ontwaakt; welvaart, huiselijke en
maatschappelijke leven, maar vooral de natuur en de min werden bezongen.
Onvergankelijk mooie liederen uit die tijd zijn: ‘Het daghet in den Oosten’ (geestelijke
en wereldlijke lezing, uitgaande van dezelfde beginregel zoals dat vaak voorkwam),
‘Die Winter is verganghen’, ‘Ghequetst ben ik van binnen’ e.v.a. Wat ons vooral
boeit is de frisse soepele, echt cantabele melodische lijn, met haar ongedwongen
rhythmiek. Maar met dit laatste zijn we op glad ijs, waar menigeen op uitgegleden
is. Dit laatste is zeker J.J. Viotta overkomen, die in zijn hier meegedeelde bewerking
(Nvb. 20c) het lied: ‘Het daghet’, gewrongen heeft in het keurslijf van een star
volgehouden 4/4 maat en het aldus pasklaar trachtte te maken voor het symmetrische
opbouwsysteem der 19e eeuw.
Om de niet overduidelijke rhythmiek der oude notatie aan te tonen volgen hier
eerst de lezing uit het ‘Devoot ende Profitelyck Boecxken’ (1539) en daarna die uit
1)
‘de Souterliedekens’ (1540): Nvb. 20a en b .

1)

Vgl. Dr Bernet Kempers: ‘Muziekgeschiedenis’, blz. 218 en Pollmann-Tiggers: ‘Nederlands
Volkslied’, blz. 129.
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Het verschijnen van het volkslied, gedragen als dit werd door liefde tot de aardse
zaken, luidt het einde der Middeleeuwen in. Wel zeer duidelijke taal spreekt de
1)
slotbeschouwing in het door Wilhelm Bäumker meegedeelde 15e eeuwse hs. van
geestelijke liederen, waarin toch de Middeleeuwse visie de overhand houdt:
‘Och lieve bruederkijns ende susterkyns dencket in U selven hoe scoen
ende hoe genuechlic dattet hier op eertriic(!) is inder meyentiit inder
daghereit als die bloemkyns ende die roeskyns wytspruten (uit-) ende
hem (= zich) suetelike op die sonnen toecomste opluyken ende beghinnen
boven maten wel te ruken...Ende die sonne beghint scoen (= schoon) en
claer te rijsen aen dat firmament des hemels. Ende alle die vogelkyns
syn vroelic ende singhen seer blidelic ende scoen ...
Och lieve brueders gesciet dese voerseyde zueticheyt hier opp eertriic
in des conincs kerker. Want eertriic en is niet, dan een diepe kerker(!),
daer wij in syn geset overmits ons misdaet. Want doe adam, onse olde
vader, ende eva, onse moeder, gods des ewichs conincx gebot braken,
doe worden sy wyten paradiis geset in den kerker: dat is hier op eertriic
...
O dencket dan in U selven, wat grooter sueticheit moet geschien in
gods...hove ende in synre salen, boven in hemmelriic.’

De Renaissance.
De tijdspanne tussen 1500 en 1600 wordt ook in ons land gekenmerkt door het op
elkaar stoten van oude en nieuwe ideeën. Het Middeleeuwse Hemelverlangen met
zijn kerk-gebonden gemeenschaps-ideaal, met zijn autoriteitsgeloof, moet de strijd
aanbinden tegen aardse machten als individualisme en geloof in eigen kracht. Daar
de nieuwe wereldbeschouwing nog niet volledig is uitgebouwd en zich nog niet
bewust van haar eigen mogelijkheden, valt de strijd tegen de machtige en oude
Kerk haar zwaar. De tijd echter was haar bondgenoot: na 1750 is zij voorgoed
meester van het terrein. In ons land werd de strijd meer toegespitst dan elders omdat
hier het nationale bestaan werd bedreigd: de tegenstelling
Middeleeuwen-Renaissance kreeg hier vorm in de vrijheidsoorlog tegen Spanje.
Het jaar 1550 vormt een keerpunt: wat vóór die tijd broeide, ontvlamde nadien; wat
onder de regering van Karel V groeide trad aan het licht onder Philips II.
De toenemende autonomie der steden had onze voorvaderen stil-aan losgemaakt
van het Kerkelijk Universalisme en zo begon het nationaliteitsbesef te ontwaken.
De economische sleutelpositie van ons land droeg daartoe niet weinig bij.
Voor de muziek had de verdergaande verzelfstandiging belangrijke gevolgen.

1)

Zie literatuurlijst.
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De stadpijpers.
Zoals we zagen trokken de stadsgemeenschappen in de late Middeleeuwen de
‘Fahrende lûte’ binnen hun muren. De ‘gaaien’ hadden hiermee wel hun veren, maar
nog niet hun streken verloren:
‘Quant aux moeurs, les ménestrels, surtout au XVe siècle, avaient l'humeur
vagabonde; une simple augmentation de gages les faisait déserter leur
poste. Ils tenaient cela probablement de leurs ancêtres les jongleurs,
histrions, menétriers et autres fahrende Lûte, qui vivaient au jour le jour,
du produit de leurs sérénades organisées dans les villes et villages, où
1)
ils affluaient les jours de kermesse et d'ommegang.’
Als met de Renaissance het stadsleven ‘gevestigd’ en alles meer geordend en
verzekerd is, wordt ook het leven van de speelman in rustiger banen geleid.
Sommigen hebben zelfs een burgerlijke betrekking aangenomen, zoals
drukker-uitgever (Susato in Antwerpen), bierbrouwer (J.W. Lossy te Haarlem) of
goudsmid (Thomas Dusart in Utrecht).
In hun uiterlijk zijn ze gekenmerkt als representanten der stad door uniforme kledij,
voorzien van het stadswapen (zie afb. 11). Zo vermelden stadsrekeningen te Utrecht
uitgaven voor rood, blauw en wit laken. In 1495 en '96 droegen aldaar de ‘vier pijpers
elc enen paersen tabbaerten’. Dat zij het aanzien der stad moesten verhogen vinden
wij duidelijk uitgesproken in de Ordonnantie te Mechelen (1606):
Sullen ook gehouden wesen all 'tsamen te spelen opt stadthuys met
schalmeyen, trompetten ende andere instrumenten daartoe dienende,
ter meeste vereeringhe deser stede, alle sondaghe, heilichdaghen,
saterdaghen, op alle blijde avonden; als Mertens misse, nieuwe jaers
avondt,...ende vastenavont, telcken een halve ure geduerende.
Ook hun instrumenten moesten uniform zijn. Allereerst moest dit uit de uitwendige
versiering blijken. De stadsrekeningen van Amsterdam vermelden in 1547 dat Claes
Evertszn 30 karolus guldens krijgt:
voir zijn salaris ende arbeytzloen van de vier spengen van de
stadstromppeters te vermaecken, nog XVII st. voer de copere plaete
achter aende voorsz. spengen gezet en voer tcaproen aan voorn. spenge.
Maar naast deze uitwendige eenheid was er een andere oorzaak dat de instrumenten
der stadpijpers niet meer dat onordelijke, veelkeurige beeld vertonen van die hunner
Middeleeuwse collega's. Het was de Middeleeuwse mens te doen geweest om
objectieve, onpersoonlijke polyfonie. Het instrumentarium was er dienovereenkomstig
op gericht om zoveel mogelijk elke stem van het muziekstuk een eigen kleur te
geven.

1)

R.v. Aerde (zie literatuurlijst), blz. 11.
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Het klankideaal was polychroom, veelkleurig: zo kon één stem worden gespeeld
door een blokfluit, een tweede door de trompet, een derde door de vedel, een vierde
1)
door de luit . Met de Renaissance verandert dit. De mens wil zich verlustigen in
aangename klanken, in zinnestrelende accoorden. Dit wordt alleen bereikt door
instrumenten van éénzelfde soort te gebruiken: b.v. sopraan-, alt-, tenor- en
basblokfluit of -trompet

Afb. 11. Stadpijpers.
2)

of -vedel of -luit . Daar de vierstemmigheid norm is, bestaan de ‘koren’ of stemwerken
in de regel ook uit vier instrumenten. Wij verwijzen in dit verband weer naar afb. 11
met vier muzikanten, naar de geciteerde rekening van 1547, waar sprake is van
vier ‘spengen’, naar die van 1495 waar gesproken wordt van vier pijpers.
Dit is de intrinsieke reden, waarom het instrumentarium der stads-

1)
2)

Vgl. afb. 9.
Vgl. afb. 11.
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muzikanten wel uniform móest zijn. Het hele ‘stemwerk’ werd in één foudraal
bewaard. Een rekening van 1531 uit Oudenaerde spreekt hiervan:
‘Betaelt den scalmeyers dezer stede, thulpe van eenen duitsche cokere
fluyten, ende eenen bascontre (= laagste van het stemwerk) van hueren
cromhoorenen, die zij hebben doen maken, de welcke eeuwelic der stede
bliven moeten.’
Wat opvalt is dat de ‘Zeidenspelers’, van wie in de 15e eeuw nog sprake was,
verdwenen zijn: het zijn hoofdzakelijk houten blaasinstrumenten, waarop de
stadsmuzikanten spelen, zulks in verband met de omgeving waarin zij optraden: de
openlucht. Het zijn pijpen (fluiten met nauwe mensuur, dus doordringend), fluiten
(met wijde mensuur), blokfluiten, schalmeien (als onze hobo, het riet werd echter
niet tussen de lippen, maar in de mond genomen, zodat de toonsterkte en
-nuancering niet beheerst konden worden, de toon was meer star), kromhoorns
(eveneens instrumenten met dubbel riet, hier niet in de mond van de speler, maar
1)
in een soort ketelmondstuk aan het instrument ) en de zink (een instrument dat van
de fluit de toongaten, van de trompet het ketelmondstuk heeft).
Dit laatste instrument werd ook gebruikt door de zgn. Trompers, de
stadstrompetters, wier taak een andere was dan die der stadpijpers. (Zie blz. 67).
De pijpers speelden, zoals ook in de Middeleeuwen: 1e voor de stad als zodanig
en 2e bij particuliere feesten. Om te beginnen moesten zij zich als regel elke dag
ten gerieve der burgerij in het openbaar doen horen. Te Utrecht van 11.30-12 voor
2)
het standhuis, te Haarlem : elke dag (behalve Vrijdags) 's morgens of 's avonds.
(Vgl. de geciteerde Ordonnantie van Mechelen in 1606). Zo ook te Amsterdam.
Dan bij processies: ‘Den spueluyden, van dat zij gaende in de voirsz. processie
gespuelt hebben voir tbeelt van onzer liever Vrouwe’ (Rek. Ill. L. Vr. Broederschap).
Verder: in de kerk. ‘'s Avonds na het lof een motet of ander goed gezet stuk’ (te
Haarlem) ofwel: om de ‘sanghers mette choraelen als zy weynich in getaele waren’
te helpen en te stijven, ‘mette...tincq (= zink) in heure sange’ (eveneens te Haarlem).
In het Katholieke Zuiden staat de kerkmuziek zelfs nummer één (Mechelen 1606):

1)
2)

‘darumb man sie dann auch desto weniger zwingen und im Ton nachzuhelfen nicht sonderlich
helfen kann’ (Praetorius, Syntagma Musicum 1618).
Aan het Haarlemse stadhuis bevindt zich nog een balcon, dat ongetwijfeld door de ‘trompers’
werd gebruikt.
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‘Yerst sullen alle deselve speellieden gehouden wesen metten cornetten
(= zink) ende andere diergelycke instrumenten te spelen, onder de
musicke, in alle solemnele missen dewelcke doer laste van mynen heeren
van de weth binnen dese stadt sullen gecelebreert wordden.’
Ook bij ontvangst van hoge personen moest de stad muzikaal vertegenwoordigd
zijn. Zo wordt in 1584 te Amsterdam aan
1)

‘Mr. Willem organist betaelt de somme van twaelff gulden uyt saecke hy
tot twee verscheyden reysen met twee andere op te Doelen gespeelt en
gesongen heeft ten tijde als die heren Burgemeesters de grave van
Hohenloo en de Ambassadeur van Engelandt aldaer te ghaste gelade
hadden.’
Ook de Mechelse verordening spreekt van spelen bij maaltijden en andere
2)
buitengewone gelegenheden, die apart gehonoreerd werden . In dit verband
gewagen de rekeningen te 's-Hertogenbosch in 1556 van ‘singhen, spelen ende
ander jolyt maken’.
Wat het répertoire betreft: dat zal in het verlengde hebben gelegen van dat in de
Middeleeuwen: motetten, Gregoriaanse melodieën, dansen, volksliederen, chansons
(‘lustig om singhen ende spelen’).
Bekende Noordnederlandse speellieden waren (behalve Sweelincks vader):
Thyman Jansz. Padbrué te Haarlem en Floris Schuyt te Leiden, alsmede Sweelincks
leermeester Jan Willemsz. Lossy te Haarlem.
Ook de organisten stonden in dienst van de stad, ten dele vóór de Reformatie, in
ieder geval erna. In de 17e eeuw vooral is hun aandeel in het stedelijk muziekleven
zeer groot. (Zie verder).

Trompers.
Reeds in 1460 vinden we te Zwolle vermeld dat daar in dienst is: ‘één trumper en
twee pijpers’. De tromper is zoals de naam zegt een trompettist, in het algemeen:
bespeler van koperen blaasinstrumenten (trompet, bazuin, hoorn). In tegenstelling
tot de pijper (de ‘pijp’ op haar beurt als symbool der houten blaasinstrumenten!)
stamt hij van af de oorlogstrompetters en ook in stadsdienst moet hij zijn fanfares
blazen: bij de afkondiging van proclamaties, maar vooral van zijn hoge post op de
toren moet hij waarschuwen voor dreigend gevaar, alsmede ‘de uren slaan’.
Aanvankelijk maakten trompers en pijpers deel uit van één genootschap. Zo wordt
in Haarlem gesproken van ‘trompen en spelen’ op de trappen

1)
2)

De vader van Jan Pietersz. Sweelinck.
Zie ook Scheurleer: ‘Het Muziekleven in A'dam’, blz. 39 en 42.
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van het stadhuis of op de toren, waarmee natuurlijk het dagelijks schalmeispelen
door de pijpers is bedoeld. Ook in A'dam werd in 1538 nog de toren gebruikt om op
te ‘pijpen’. ‘Geblasen’ door de trompers werd er, behalve bij onraad, 's nachts om
de tijd aan te geven (om het kwartier), terwijl van Haarlem wordt vermeld dat in 1532
de trompers ‘des avonts het opgaan en des morgens het afgaen vander wake mit
huen trompetten getrompt ende geblaesen hebben’. 30 jaar later werd ook hier
onderscheid gemaakt.
Tot het begin der twintigste eeuw hebben de torenblazers zich kunnen handhaven
als brandwachters. Niet lang geleden is te Groningen de laatste overleden.

‘Klokmuziek’.
Des trompers taak de nachtelijke uren te blazen werd gedeeld door de klokken. Zo
te Bergen op Zoom (1412-1413), waar de wachter de dagklok, de schelle en de
nachtklok luidde. In deze tijd (± 1400) schijnen de klokken elk uur geklonken te
hebben (o.a. te Utrecht). Na 1450 neemt een uurwerk die taak over.
Reeds in 1404 werden er te Saksen torenuurwerken vervaardigd, in 1468 kreeg
Waarschot een in Gent vervaardigd ‘orologie’ met wielen, touwen, gewichten en
wijzers; in 1479 volgde Utrecht.
Om de goe-gemeente op de uurslag opmerkzaam te maken werd, als
voorafgaande waarschuwing, de ‘voorslag’ gehoord. Deze bestond als regel uit drie
klokken; samen met de slagbel vormden zij ook ethnologisch de grondslag voor het
1)
huidige klokkenspel (quadrillon (= vier) wordt carillon) . We treffen deze combinatie
reeds zeer vroeg aan, vooral in Zuid-Nederland: Middelburg (1371), Doornik (1392),
Gent en Haarlem (1412); Antwerpen (1430), Leiden (1460), Utrecht (1480) etc.
Waarschijnlijk werden ze bediend door de torenwachter. Van Veere lezen we echter
2)
reeds in 1466 dat het een zgn. speelton heeft ; dat is zeer waarschijnlijk een houten
ton, waarbij uitstekende spijkers tijdens het ronddraaien bepaalde klokken aan het
spelen brachten. Omstreeks 1650 werd het apparaat verbeterd door de
uurwerkmaker Jan Cal te Nijmegen, die een koperen trommel met uitschroefbare
pennen vervaardigde.

1)
2)

Het Nederlandse woord beiaard is afgeleid van ‘baren’ of ‘beren’, d.i. klankgeven. Zie verder
ook de betreffende monografie van Ferd. Timmermans (literatuurlijst) blz. 48, 52 en 57-58.
De uitvinding door Coeke in Aalst (1480) van de speeltrommels (door het feit dat deze
zwakzinnig was, weinig geloofwaardig) komt dus te vervallen.
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Na de uitvinding van het mechanisch spel werden de mogelijkheden spoedig
uitgebreid. Na 1450 treffen we carillons van 7 klokken aan, 100 jaar later is dit aantal
reeds uitgebreid tot 18 à 20 (twee octaven, diatonisch met fis en bes).
Het spel op de voorslag is nu uitgegroeid tot een zelfstandig muziekstuk. Van
Middelburg dat in 1492 zes speelklokken had weten wij dat in 1505 op het hele uur
gespeeld werd de antifoon ‘Da Pacem Domine in diebus nostrum’, op het halve uur
de Maria-antifoon ‘Regina coeli laetare’. In 1525 zijn het resp. de hymne ‘Ave Maris
stella’ (Nvb. 15a) en ‘Da Pacem’.
Wat nu het handspel betreft: reeds in 1425 was te 's-Hertogenbosch een
beiaardier, Mr Alart, werkzaam. Zeer waarschijnlijk werden toen de klokken bespeeld
zoals heden de staafklokken in het orkest: met houten hamers. Berichten uit
Duinkerken in 1477 gewagen van deze speelwijze. Wanneer het bespelen der
1)
klokken met behulp van een klavier uitgevonden is, is niet bekend. Loosjes stelt
het omstreeks 1500. De eerste berichten zijn echter verre van concreet. De
stadsrekeningen van Bergen op Zoom, die het beieren regelmatig noemen, geven
weinig opheldering. In 1412-'13 lezen we: ‘In den yersten Bargher den wachte van
sine wachtscepe van den dachclocken, die schelle ende die nachtclocke te ludene.’
Het gaat hier kennelijk om een collega van de torenblazer. De rekeningen van
1472-'73 vermelden: ‘twee koorden om mede te beyeren’. Dat met ‘beyeren’
evenvoudig het klokluiden werd bedoeld wordt nog waarschijnlijker als we lezen dat
Jan le Grijs, in 1533 tot ‘beyaerder’ aangenomen, ‘ook getijdelick metten trompet
des nachts de uren moet slaan’. Blijkbaar was er nog geen uurwerk, en werd overdag
op de uren de klok geluid en 's nachts de trompet gestoken. (In 1605 lezen we
daarentegen weer dat de torenwachter 's nachts de klok luidt). In 1594 was er
blijkbaar wel een uurwerk, de rekeningen vermelden tenminste een horlogiemaker,
die (N.B.) ‘gebeiert’ en de klok geluid heeft. Zeer waarschijnlijk moeten we
onderscheid maken tussen beierman en beiaarder enerzijds als klokluider, en
beiermeester als klokkenist anderzijds, hoewel deze ook wel beierman genoemd
werd. Hoe het zij: pas na 1550 komen er meer en uitgebreider klokkespelen. Zo
heeft Amsterdam in 1561 zijn beiaardier. In dat jaar wordt betaald aan:
‘Jan Joestenzoen van Rotterdam bij der stede aengenomen tot een
beyerman inde

1)

Zie literatuurlijst.
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nyeuwe kerck betaelt die somme van vyff guldens ende VI stuivers hem
bijde burgemeesteren toegevonden voer zijn vertreck en oncosten dat hij
van Rotterdam binnen dezer stede mitter woen gecoemen is omme te
1)
stellen 't cleyne vuyrwerck , ende beyerman te weezen inde voorsz.
kerck.’
Ook de Oude Kerk had zijn beiermeester: in 1567 vinden we Henrick Jansz. als
zodanig genoemd. In 1583 treffen we te Arnemuiden een ‘beiermeester’ aan. Elf
jaar later vinden we als zodanig op de Utrechtse Dom Daniël van Berlicom. Dat hij
zijn zes(!) klokken (na 1616 waren het er twaalf) met een klavier bespeelde mag
men opmaken uit de rekeningen, waarin gesproken wordt van ‘ijzeren pennen om
te beieren’ en kettingen.
Evenals dat met de muziek der pijpers het geval was zullen de beiaardiers op
vaste uren gespeeld hebben. We weten dat te Haarlem elke Zondag klokmuziek
klonk van 7-8, en door de week van 6-7, ‘maar zoo die dagen corten, te beginnen
een uur voort donkert’.
Zoals het klokkespel uit het Zuiden kwam (Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch,
Arnemuiden en Middelburg komen vóór Utrecht, Haarlem en Amsterdam!) werden
de meeste ‘akkoorden van klokken’ (zoals men toen de carillons noemde) in
Vlaanderen of Brabant gegoten. Zo kreeg de Nieuwe Kerk in A'dam in 1566 dertien
klokken van Mr. Jacob Wagenes en Adriaen Steylert te Mechelen. Bekend was ook
het werk van de Van Gheyns. Een beroemd Noord-Nederlandse klokgieter was
2)
Geert van Wou , werkzaam te 's-Hertogenbosch en te Kampen, gestorven aldaar
in 1527. Wel waren deze lieden bekwaam om losse klokken te gieten, maar voor
samenspel was hun arbeid minder geschikt. Vooral de kleinere klokken waren
doorgaans weinig fraai.

De Huismuziek.
De activiteit van de Noord-Nederlandse burger was op muzikaal gebied in de 16e
eeuw nog niet tot volle ontplooiing gekomen. Daar hij alle aandacht nodig had voor
de bevestiging van zijn ontwaakt nationaal zelfbewustzijn, voor zijn positie in Europa,
kan men moeilijk anders verwachten. In tegenstelling tot de gelijktijdige Vlaamse
schilderkunst en die van onze Gouden Eeuw treffen we hier nog maar weinig musi-

1)
2)

= uurwerk; het ‘stellen’ slaat op het ‘versteken’ van de speeltrommel.
In 1484 maakte hij drie klokken (sol, fa en mi gestemd) voor Zwolle: een voorslag in zijn eerste
stadium? In de kunst de klokken zuiver op toon te krijgen schijnt Van Wou het echter een
heel eind gebracht te hebben. Nog wordt als gieter genoemd Mr Anthonis uit Utrecht (N. XXII,
80).
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cerende gezelschappen aan. Een andere voorwaarde voor bloeiend muzikaal
gezelschapsleven werd evenmin vervuld: de muziekdruk. De oudste
Noord-Nederlandse gedrukte muziek dateert van ± 1540 (zie blz. 96 en afb. 14).
De gereproduceerde pagina (afb. 12) is er één uit ‘Omnes Georgii Macropedii
Fabulae’ (‘Alle de Fabelen van Georgius Macropedius’) en gedrukt bij Herman van
Borculo te Utrecht in 1552, ‘onder de Domstoren int Vliegende Hert’. Wat er verder
tot 1600 aan muziek in Noord Nederland werd gedrukt is niet de moeite waard:
Oden van Horatius (1556 te Deventer), Psalmen van Datheen (1578 te Leiden),
Geestelijke liederen (‘De Sendtbrief Pauli tot den Romeynen op stichtsangen gheset,
door Jan Fruytiers, nemende daertoe de bequamste veerskens ende oock de
1)
bequamste voyzen der Psalmen ’; 1582 te Leiden) Psalmen van Marnix (1591 te
Middelburg).
2)
Aan de Utrechtse muziekdruk is nog een andere opmerking vast te knopen. De
auteur, die zich verschuilt achter de latijnse naam is George van Langhveldt, die
geboren werd te Gemert in Noord-Brabant en als rector van de latijnse school te
Utrecht in 1558 overleed. In deze kwaliteit vervaardigde hij

Afb. 12. Pagina uit muziekdruk van 1552 te Utrecht (naar Gooverts ‘Histoire de la Bibliographie
et Typographie musicale,’ blz. 37).

1)
2)

We geven de titel in haar geheel, omdat het gebruik dier dagen: nieuwe veerskens op
bestaande wijzen te zingen, duidelijk omschreven wordt.
Ter vergelijking: in Zuid-Nederland begonnen de drukkers S. de Cock, P. Phalèse, H. Waelrant
en P. Susato hun werkzaamheden resp. in 1539, 1546, 1554 en 1543.
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verschillende schooldrama's: toneelstukken, die door de leerlingen uitgevoerd
werden. De onderhavige bladzijde is er één uit zijn spel van de rijke man en de arme
Lazarus. Naar klassiek voorbeeld werden de beschouwende reien aan het eind van
elk bedrijf gezongen, de dialoog werd gesproken. We mogen aannemen dat
Macropedius de muziek zelf vervaardigde, want dat hij zich op muzikaal gebied
bewoog blijkt ook uit het feit, dat hij muziekinstrumenten vervaardigde. Wat de tekst
betreft, ook die is in klassieke vorm gegoten; te weten de sapphische ode:
Cum tibi fidam / dominator uni
Orbis, haud quaque / pudens fiam in aevum
Hoc me ab aerunna / tua in aequitate Eripe tandem.
Waarop een tweestemmig antwoord van de Engelen: Ad sinus blandos Abrahae
vocaris Lazare fide, volgt.
De ontcijfering van dit laatste stuk geeft ons geen erg hoge dunk van de zuiverheid
van druk en van de waarde der compositie. (Vgl. Nvb. 21 met afb. 12).

Bij haar opvoeding was de jeugd van muziek geenszins verstoken; maar van een
diepgewortelde muziek-cultuur kunnen we toch niet spreken. Maar dan is daar weer
de inventaris van de Heer van Brederode, op wiens kasteel te Vianen in 1567 werden
aangetroffen o.m.:
Twee giternes, zeven luiten, twee maal een ‘accoord’ (= stemwerk) van vier(!)
‘cromhoorns’, een accoord van vijf violen, een ‘citert’

W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandse muziek

73
(= cister, soort luit met plat lichaam), ‘twee luyr ofte zackpijpen daer van d'eene met
fluweel is ende d'ander met leer’, een accoord van vijf pijpen, een custodie (=
foudraal) van vier pijpen, twee instrumenten ‘in maniere van blaesbalcken’
(waarschijnlijk de toen nieuwerwetse doedelzakken, die met een blaasbalgje werden
gevuld en niet met de mond bediend), drie ‘cincken’, één fagot, drie clavecimbels,
een ‘custodie’ van violen, een basconter van de ‘hantpijpe’ (een basfluit dus!).
De meeste van deze instrumenten zullen wel in Vlaanderen vervaardigd zijn. De
stad Utrecht bestelde in 1559 bij de Antwerpse ‘luthier’ Pietro Lupo vijf violen in étui,
een jaar later leverde Guillaume Emo, eveneens uit Antwerpen, aan Utrecht een
bombarde (= bas-schalmei), een cromorne (= kromhoorn) en een hautbois. Gelet
op de algemene stroom Zuid-Noord zullen deze leveranties wel niet op zichzelf
gestaan hebben.

Rederijkers.
We wezen reeds op het 16e eeuwse gebruik om nieuwe poëzie te schrijven op
bestaande melodieën. Gezien hun literaire vruchtbaarheid zullen de Rederijkers
goede afnemers geweest zijn. In het standaardwerk voor het aanleren der edele
dichtkunst, Matthijsz. de Casteleyn's ‘Const van Rhetoriken’ (Gent 1555), heet het
weliswaar:
Nu zijnder liedekins voor u, jonge wichten
Wilt ghi die beslichten / packt de woorden stranghe:
Een clause zonder meer moet ghi eerstwaerf dichten
Ende als ghi die hebt om diins zins verlichten
Maect den vooys daer op terstont metten ganghe
Dan maect d'ander clausen met dien sanghe,

maar dit zal wel zo uitgelegd moeten worden dat een bestaande melodie pasklaar
gemaakt moest worden. Zijn eigen liederen zijn in ieder geval alle ‘op die wijze van
...’ geschreven. Een ander Rederijkerslied spreekt zich eerlijker uit (Brussel 1561):
1)

Componeert acht veerskins, laet conste bloeyen
Maer schrijft op wat wijs dat U Liedeken gaet
Rhetorycke en Musycke tsamen groeyen.

Er werden zelfs wedstrijden gehouden, zoals blijkt uit onderstaand poëem (van ‘De
Rapenblom’ te Delft):

1)

Dat is: dicht of schrijft.
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Een liedekin op dees sin daer tusschen singt voirdachtigh
Met hermony of musyck hout goede maet,
Of met een soet stemmeken, dats ooch niet quaet,
Den bestdoener die sal men zijn bedinckende
Met ses heerlicke wijnkannen tot een chiraet.

De gedachte aan meerstemmig zingen, die bij het lezen dezer regels rijst, wordt
bevestigd door een reglement uit een Vlaamse Kamer in 1556: ‘Die wilt, mach
synghen gemanierlick, 't zij int wilde ofte in ghesetten sanghe, contrepoyntsche
wijse’.
De Belgische musicoloog Goovaerts heeft enkele dezer Nederlandse Chansons
meegedeeld, n.l. die, welke op het landjuweel van Antwerpen in 1561 gezongen
zijn.
De beoefening der éénstemmige en meerstemmige muziek door de Rederijkers
biedt ons gelegenheid deze beide gebieden nader in ogenschouw te nemen.

Het Volkslied.
Bij de grote bewegingsvrijheid, die de derde stand tijdens de Renaissance genoot,
kan het niet verwonderen dat het volkslied een ongekende bloei beleefde. Van het
verlangen naar levenslust was het de gepaste uiting. Het was het eigen, levende,
onvervreemdbare bezit van het volk. De maker was onbekend:
Die ons dit liedeken dichte
ende eerst gesongen haet
hij en derf hem niet noemen
van wegen zijnder stat.

(Let op het in één adem noemen van dichten en zingen: de muziek is een integrerend
deel van het volkslied, zoals we zeiden).
Of: Die dit liedeken eerstwerf sanck
dat waren drie ruyters fijn (!)
Of: Die dit liedeken dichte
Sinen naam was Hansken sonder gelt.

Het was niet noodzakelijk dat de melodieën genoteerd werden; gebeurde dit toch:
dan op de allereenvoudigste wijze, pro memorie (zie Nvb. 12b). Toch zijn veel
1)
melodieën bewaard gebleven en wel in enkele ver-

1)

Het is opmerkelijk dat de voornaamste verzameling wereldse volkspoëzie, het Antwerps
Liederboek van 1544 geen muziek afdrukt, maar zich bepaalt tot de aanwijzing: ‘op de wijs
van’.
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zamelingen geestelijke liederen: zeer veel van deze liederen maakten gebruik van
wereldlijke wijzen. De oudste bron is:
‘Een devoot ende Profitelyck Boecxken, inhoudende veel ghestelycke
Liedekens ende Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen
ghevinden in prente (= in druk) oft in gheschrifte (= in hs.) uit diversche
steden ende plaetsen bi een vergaedert ende bi malcanderen ghevoecht.’
Een specimen van de bizondere notatie gaven wij reeds in Nvb. 20a. Een aparte
plaats nemen de zgn. parodie-liederen in: alleen de beginregel van wereldlijk en
geestelijk lied zijn gelijkluidend. Hiermee was ook aangegeven welke voois men
moest zingen: ‘Ende alsmen die weerlicke liedekens bi die noten niet en vint staande,
dan weet dat het gheestelyc liedeken beghint ghelyc eenich weerlic liedeken dat
wel bekent is.’ De beide bekende geestelijke en wereldlijke versies van ‘Het daghet
1)
in den Oosten’ geven hiervan een voorbeeld. Een ander is:
O weerde mont
Maria ghi hebt doerwont
Myns herten gront
Ick maect u cont
Tot alder stont
Mocht mi troost van u gheburen
So waer ick ghesont
In corter stont
Tot aller uren
O waerde mont
Ghi maect ghesont
Mijns herten gront
Tot alder stont.
Als ick bi u mach wesen
So ben ick al genesen.

Van vele wereldlijke liederen schijnt in die tijd de wijs reeds verloren:
‘Ende daer na zijn int eynde des boecx sommighe liedekens ende
leysenen sonder noten, want men den toon niet en heeft connen
ghevinden, omdat si uiter memorien van vele menschen syn, die daer
toe versocht syn, daer ghi een vooys op dichten moecht na u devocie.’
Een jaar na het Devoot en Profitelyck Boecxken verscheen te Antwerpen in 1540
bij Simon Cock een bundel geestelijke poëzie genaamd ‘Souterliedekens’. Souter
is afgeleid van Psouter, Psalm. De bundel bevat n.l. de door de Utrechtenaar Willem
van Zuylen van Nyevelt in dichtmaat vertaalde 150 Psalmen Davids. Zo is deze
bundel zeer typerend voor de tijd van ontstaan, met zijn steeds groeiende drang
naar persoonlijk beleven van de Bijbelse teksten. Ook in geestelijk opzicht gaat de
derde stand zich meer onafhankelijk voelen. Bij de behandeling der Middeleeuwen
hebben wij meermalen gelegenheid gehad hierop te wijzen.

1)

We zouden hier haast kunnen spreken van een parallel-lopen. De volgehouden parodie is
overigens niet ten gunste van de literaire waarde van het geestelijke lied!
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Reeds in 1480 verscheen te Delft een proza-vertaling der Psalmen, en Erasmus
vermeldt dat in zijn jeugd de Begijnen in Vlaanderen Psalmen zongen. Een schrijver
uit de 16e eeuw (Florimond Remond, 1546) getuigt:
‘De Psalmen werden van een yegelyck begeert, en aangenomen, niet
alleenlyck van die naer het Lutherdom roken maer oock van de
Katholycken selfs, een yegelyck had syn vermaeck in die te singen; want
sy waren inder daet vermakelyck(!?), en licht om te leeren en bequaem
om op de violen en andere instrumenten te spelen.’
Men kan Van Nyevelts berijmingen zelfs beschouwen als een Rooms-Katholiek
antidotum voor de vrijere vertalingen van Marot, die van de hebreeuwse tekst zei:
Que la rigueur du long temps les avait
1)
Rendus obscurs et durs d'intelligence .
Dat ze niettemin in een verdachte reuk bij de Clerus gestaan moeten hebben is
door de onderzoekingen van Scheurleer aan het licht gekomen (zie literatuurlijst).
Hij heeft n.l. vastgesteld dat er alleen al negen clandestiene herdrukken zijn
uitgegeven onder het jaartal 1540. Behalve uit verschillen in de tekst bleek dit uit
de titelprent, in welks cliché een scheur overdwars voorkomt: bij de latere drukken
vertoont het steeds weer gebruikte houtblok een aanzienlijk bredere barst dan bij
vroegere! Een bizonder verbod tegen de Souterliedekens is niet bekend. Wel blijkt
uit het edict van Karel V (1550) dat men in zijn doen en laten niet vrij was en dat
men ‘eenighe boucken, referijnen, balladen, liedekens, epistelen’ ‘niet en (zal)
prenten noch doen prenten’, ‘ten sy dat de zelve eerst ghevisiteert waren’.
Waarschijnlijk vielen de Souterliedekens hieronder. Overigens was het doel van
Van Zuylen alleen geweest: ‘Om in de plaetse van sotte vleeschelyce liedekens wat
goets te mogen singhen daer God door gheert ende si door gesticht mogen worden.’
Dat een geestelijk tegenwicht tegen de soms wel erg ‘vleeselijke’ en ‘wereldse’
liederen gewenst was kan men zelf aan de hand der bij de melodieën behorende
teksten, die Mevr. Mincoff Marriage bijeengezocht heeft (zie literatuurlijst)
constateren.
Typerend voor de tegenstelling Noord-Zuid is het feit dat wij in Noord-Nederland
een heel wat ernstiger lied-literatuur hadden: de

1)

Ook die van Marot waren in Frankrijk zeer populair: ‘Le laboureur à sa charrue / le
charretier parmy la rue / et l'artisan en sa boutique / avec un Psaume ou cantique.’ Ook
aan het Franse hof vonden zij gretig aftrek. De Dauphin b.v. placht Ps. 42 als jachtlied
te bezigen.
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Geuzenliederen. Ook deze gingen op bekende en geliefde wijzen: de
Wilhelmus-melodie b.v. vinden we 15 maal gebruikt, die van Psalm 36 negen maal
(deze melodie werd reeds in Frankrijk als strijdlied gebruikt; Douen noemt haar de
1)
‘Marseillaise huguenot’) . En hoewel juist deze melodie van Duitse oorsprong is,
en hoewel in het ‘Nieuw Geusen Lieden Boecxken’ van 1581 verder slechts één
Franse melodie voorkomt, is het met de bloei van het eigen lied voorbij. De derde
druk van hetzelfde Geuzenliedboek bevatte in 1592 reeds vier vreemde melodieën!
De Franse invloed overwoog. Reeds in de Souterliedekens is zij merkbaar. Een
typisch voorbeeld biedt daar Psalm CXXVIII, die gezongen wordt op de wijs van ‘Il
me suffit de tout mes mal’, zijnde de sopraan van een chanson van Cl. de Sermisy
en welke wijs in 1544 in Duitsland werd gebruikt voor het koraal ‘Was mein Gott will
das gescheh' allzeit’ (o.a. nog in de Matthaeus Passion van Bach!).
Het is vooral het Calvinisme geweest dat een groot aantal Franse volksliederen
hier geïmporteerd heeft.

De Psalmen.
Het wezenlijke verschil tussen het Middeleeuwse Rooms-Katholicisme en de ‘Nye
leer’ van Calvijn ligt hierin, dat de laatste veel meer waarde hechtte aan de individuele
beleving. De Middeleeuwer was opgenomen in de gemeenschap der gelovigen,
was zoon der Kerk, dus kind van God. De Calvinist belijdt dat dit laatste - gesteund
door de Voorbeschikking - alleen bereikt kan worden door zielestrijd en niet door
formalistisch geloofsleven.
De Calvinistische eredienst is dientengevolge minder op het gemeenschappelijk
beleven dan wel op het persoonlijk gesterkt worden, gericht. Staat in de Roomse
Kerk de rituele handeling op de voorgrond, bij de Calvinistische is het 't persoonlijk
woord: de preek. In de eredienst moet dan ook de activiteit van de aanwezigen
groter zijn; het gemeenschappelijk gezang neemt meer plaats in. In de Roomse
eredienst wordt gezongen voor de gelovige, in de Calvinistische door de gelovige!
De godsdienst wordt een meer persoonlijke aangelegenheid: het gaat om de redding
der ziel. Wat hier niet direct mee samenhangt, ligt buiten de

1)

Het meest bekend is wel de Parodie op Ps. 79: ‘De Heydnen zijn in uw erfdeel gevallen / Sy
hebben ontheylight onder hen allen / Den tempel schoon’, aldus ‘overgezet’: ‘De Geuse zijn
in Bomlerwaard gevalle / Sy hebben mijn ontnomen met hun allen / Een hupsche schans’.
(Kardinaal Albertus in de mond gelegd).
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kerkelijke belangensfeer, het is een aangelegenheid der ‘algemene genade’. Primair
is de ‘bijzondere genade’, het directe contact tussen God en zondaar. Uit de aard
der zaak behoren kunsten en wetenschappen niet tot dit gebied.
Dat men het Calvinisme kunstvijandigheid heeft verweten berust op een
misverstand. Veelmeer heeft het Calvinisme de kunst, en meer in het bizonder de
muziek aan haar lot overgelaten.
Dat het met de toonkunst in ons land na de 17e eeuw zo snel bergaf is gegaan
moet voor een niet gering deel aan deze houding worden toegeschreven.
Onomwonden sprak Dr. A. Kuyper deze verhouding uit toen hij schreef: ‘(Wij) belijden
dat de kunst haar levenssfeer vindt in de gemene gratie, en bepalen het terrein der
kerk tot de particuliere genade, (wij) kunnen niet anders oordelen, dan dat de kunst
zich vrij en onafhankelijk behoort te ontwikkelen, en dat in haar emancipatie van
1)
alle niet bij haar aard horende invloeden de voorwaarde voor haar bloei ligt’ .
Ook de aesthetica van Calvijn was geenszins uitgesproken ‘muziekvijandig’. Zo
schreef hij in 1542:
‘Le Seigneur, pour nous distraire des allèchements de la chair, nous
présente le moyen de nous occuper en joie spirituelle. Or parmis les
2)
choses recréant et donnant volupté , la musique est la première et
principale. C'est un don de Dieu député à cet usage, et il ne faut pas en
abuser pour convertir en condamnation, mais en user pour servir à
honnêteté.’
In de kerk echter moet de muziek de gemeente stichten; het gebruik der landstaal
wordt door hem als eerste vereiste genoemd. Wat in de Middeleeuwen langzaam
groeide heeft dus in Calvijn zijn systematisering gevonden. De Hervormer wilde dat
de gemeente met het gezang haar voordeel deed. Eén zijner eerste zorgen was
daarom de verzorging van het gemeente-lied. Dat hij hier voortbouwde op traditie
blijkt wel uit het feit dat hij, toen hij predikant in Straatsburg werd (1538), daar reeds
gemeente-zang aantrof. Daar in Straatsburg is de grondslag gelegd voor het
Calvinistische Psalter, in ieder geval voor die melodieën, die Duits van origine waren.
Toen Calvijn zich in 1541, en nu voorgoed, te Genève vestigde, riep hij voor het in
orde brengen van het muzikale gedeelte van zijn Psalmboek een Parijs zangmeester
naar Genève:

1)
2)

‘Onze Eredienst’, Kampen 1911, blz. 83.
Hier komt de typisch Renaissancistische ader van het Calvinisme boven. Zie het
samenvattend overzicht aan het eind van dit hoofdstuk.
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Louis Bourgeois, die zich direct aan het ‘componeren’ zette van de toen verschenen
1)
teksten van Clément Marot . We zetten hier componeren tussen aanhalingstekens;
het was een ‘samenstellen’ in de ware zin des woords: bestaande melodieën,
hoofdzakelijk volksliederen, werden door Bourgeois bewerkt en verbeterd. Zo begon
2)
hij met uit het Straatsburgse Psalter er drie over te nemen bijna zonder wijziging :
Ps. 36 van M. Greiter, Ps. 103 en Ps. 107. Dat hij zich bij de revisie een critisch en
muzikaal redacteur toonde moge blijken uit Nvb. 22a en 22b. Het eerste geeft de
wijs van Psalm 2, zoals die in het Straatsburgse Psalter is te vinden, de andere
geeft de melodie volgens Bourgeois.

Wie enigermate op de hoogte is met de 16e eeuwse melodie-leer ziet dat
Bourgeois uiterst zaakkundig te werk is gegaan. In de eerste regel heeft
hij het gemis aan een topnoot, een melodisch hoogtepunt (er zijn twee
‘hoogste’ noten), door een herhaling van het reeds voorkomende
tetrachord weten te vermijden en zo ook meer eenheid verkregen. De
tweede, erg houterig klinkende regel heeft hij geheel omgewerkt; en de
laatste van het voorbeeld (de 6e van de Psalm) heeft hij wezenlijk
1

2

verbeterd door de gaping tussen a en c (te storender omdat de melodie
ten overvloede nog een seconde stijgt) door opvulling bevredigend af te
ronden.
Beter geschikt voor het doel: massale gemeentezang kan men zich de wijzen, zoals
Bourgeois die afleverde moeilijk voorstellen. Calvijn was zijn ‘Chantre’ dan ook
gunstig gezind: toen hij in 1551 gearresteerd werd (!) omdat hij zonder de kerkeraad
erin te kennen enkele, veranderingen had aangebracht (1), werd hij reeds na 24
uur op voorspraak van de Hervormer in vrijheid gesteld. Maar toen hij zes jaar later
het vierstemmig zingen wilde invoeren maakte hij het toch te bont en moest hij het
veld ruimen. De bewuste vierstemmige zetting is onlangs door

1)

2)

Deze, beroemd dichter, had aan het hof te Ferrara met Calvijn vriendschap gesloten, voor
de Hervormer 49 Psalmen voltooid, maar was door deze, n.a.v. een spel tric-trac verbannen.
Zijn werk werd voltooid door Th. de Bèze, wiens 101 berijmingen dichter bij de oertekst staan
dan die van Marot (daar was hij geleerde voor!); in poëtische waarde staan ze achter bij die
van Marot. In 1562 was het werk gereed. Zie ook het werk van H. Hasper (literatuurlijst), blz.
23 vlg.
In totaal gebruikte hij er 16.
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Prof. Dr K. Ph. Bernet Kempers opnieuw uitgegeven. De melodie ligt als regel in de
tenor. Het werk van Bourgeois te Genève werd op dezelfde wijze voortgezet door
Maître Pierre, eveneens ‘chantre’. Voor zijn werk breekt Prof. v.d. Leeuw terecht
een lans in zijn ‘Geschiedenis van het Kerklied’.
Ter aanvulling van het aldaar gegeven vergelijkingsmateriaal volgen hier enkele
Gregoriaanse melodieën, die gebruikt zijn voor het Calvinistische Psalter. Op de
eerste plaats zij hier genoemd de hymne ‘Conditor alme siderum’, die in ander
verband reeds ter sprake kwam. Het toen genoemde Reuzenlied vindt hier tevens
een plaats (Nvb. 23 a en b). Van Psalm 141 (Nvb. 23c) kan in dit verband
geconstateerd worden dat de eerste twee regels overeenkomst in melodisch
hoogteverloop vertonen met de hymne, terwijl de twee laatste bijna identiek zijn.
Psalm 80 tenslotte is kennelijk afkomstig van de Sequentia ‘Victimae Paschali laudes’
(Nvb. 23d en e). Zo ook Psalm 31 van de hymne ‘Hostis Herodes’.

Maar ook onderling vertonen de Psalmwijzen verwantschap. Het in het Gregoriaans
toegepaste principe om bepaalde modi door bepaalde melodische wendingen (zgn.
nomoi) te karakteriseren wordt ook hier toegepast. Men vergelijke de beginregels
van Psalm 56, 98, 89, 25, 134.
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Nogmaals: deze methode mag ons niet laag doen neerzien op het werk van
1)
Bourgeois en Maître Pierre . Het is ‘volksverbonden’ in de goede zin des woords.
In de Psalmbundel hebben wij een werk, dat spreekt van de kundigheid zijner
samenstellers. Dat hij zich tot op de huidige dag kon handhaven zegt wel iets, hoewel
men in de 19e eeuw natuurlijk niet veel moest hebben van de in de Middeleeuwse
2)
kerktoonsoorten geconcipieerde melodieën. Zo beweerde François Hageman dat
ze:
‘ruw, hard, stroef, moeielijk om te zingen en dientengevolge voor het
muzikaal gehoor zeer onaangenaam zijn; ja vele dier zangwijzen maken
onwillekeurig den indruk, alsof men, eene menigte noten door elkander
geschud en vervolgens over den vijflijnigen balk heeft neergeworpen.’
Hoe het zij: de melodieën der Psalmen zijn onze vaderen tot steun geweest in hun
heroïeke onafhankelijkheidsstrijd. Immers de hele voorraad werd en bloc
overgenomen met de aanvaarding van het Calvinisme, het Calvinisme dat met zijn
individualisme en zijn strenge ascese in ons land bevoorrecht werd boven het
Lutheranisme, dat minder radicaal was. Ook voor het Psalter werd gestreefd naar
aanpassing bij Genève. De minder gelukkige berijming van de Souterliedekens
alsmede de wereldlijke melodieën maakten deze laatste bundel bij voorbaat
ongeschikt. Reeds in 1551 werd er een andere poging gedaan en wel door de naar
Londen, om des geloofs wille, uitgeweken Gentse edelman Jan Utenhove: ‘De 25
psalmen ende andere gesangen, die men in de Duytsche Ghemeynte te Londen is
ghebruyckende’. Tien jaar later verscheen er een tot 100 psalmen vermeerderde
uitgave en in 1566 was de bundel compleet. Tot de ‘andere gezangen’ behoort een
vertaling van Luthers ‘Aus tiefer Not’, welke meteen een specimen kan zijn van het
poëtisch minder gelukkige resultaat van Utenhove's werk:
Uit dieper noodt schrey ick tot dy
Heer Godt aanhoor myn roepen
Dyn gnadighe ooren keer tot my
End myner bede sy open.

Zij bewijst meteen dat de eerste Calvinisten geenszins zo bekrompen

1)

2)

Van Bourgeois zijn de melodieën van Ps. 1 t/m 47, (beh. 36!), 50, 51, 65 t/m 73, 77, 78, 79,
91, 100, 101, 104, 107, 110, 113 t/m 132, 134, 138, 140, 143; de rest (beh. 103 en 137!) is
van Mr. Pierre.
‘Het Kerkgezang der Protestanten in Nederland’ (Den Haag 1864), blz. 11.
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1)

waren in de gezangenkwestie als sommigen hunner nazaten! . Bij deze éne poging
is het overigens niet gebleven. Als zangwijzen gebruikte Utenhove voor zijn - direct
uit het Hebreeuws vertaalde - Psalmen ook Duitse melodieën. Door de anti-Lutherse
geest bij de Calvinisten stond dit de verbreiding van zijn werk in de weg.
Zowel tekstueel als muzikaal in tegenstelling hiermee staat de verzameling van
de Gentse griffier en schilder-dichter Lucas d'Heere, eveneens balling te Londen
(1568-1577): ‘Psalmen Davids na d'Ebreeusche waerheyt en d'alderbeste
exemplairen oft translatien, Liedekinswijs in dichte gheset: op de voysen en mate
van Clement Marots Psalmen’, verschenen in 1565 te Gent. Opzettelijk koos hij de
Franse melodieën, omdat deze ‘degelic ende ghestadelic’ zijn, zoals de materie
vereist; die van de Souterliedekens vond hij ‘seer onstichtelick en God betert, seer
ghemeen’, ze ‘zijn ghemaect op lichtvaerdighe voysen, daerby theyligh woord Gods
2)
dickmael is misbruyckt geweest in dansen en andere wulpscheden’ . Deze opmerking
is typerend voor de tijd: men ging zich (in tegenstelling tot de Middeleeuwen) bewust
worden van de tegenstelling: kerkelijk-wereldlijk. Zeer begrijpelijk, want de kerk
als-het-leven-overkoepelend-instituut had zijn katholicisme verloren. Er was voor
in de plaats getreden een kerkelijke gemeenschap, die zich aanpaste aan nationale
eigenaardigheden (het Calvinisme in het individualistisch Nederland, het Lutherdom
in het meer collectivistische Duitsland).
Een jaar na de publicatie van d'Heere's bundel, die slechts 37 Psalmen telde,
verscheen de berucht geworden verzameling van Petrus Dathenus: ‘Die
Psalmen...Davids ende ander Lofghesangen, uit den Francoyschen dichte...in
Nederlandische Spraecke overgheset door Petrum Dathenum’. Datheen was een
avonturier pur sang: typograaf, predikant, politicus en geneesheer († 1588 bij Danzig).
Het feit dat Datheen Utenhove zes maanden vóór was heeft niet weinig tot het
succes van zijn bundel bijgedragen, die van d'Heere kwam niet in aanmerking
vanwege zijn onvolledigheid. Een ernstige concurrent kreeg Datheen in het
hoogstaande Psalter van Marnix van St. Aldegonde: ‘Het Boeck der

1)
2)

Zie hierover ook H. Hasper op. cit.
Inderdaad heeft het er alle schijn van of van Z.v.N. opzettelijk ‘ernstige’ teksten op de
melodieën van ‘vroolijke’ woorden heeft gedicht. Zo ‘gaat’ Ps. 32 (‘Heer in U toornicheyden,
En wilt mi straffen niet’) op de melodie van: ‘Ick wil mi gaen verheugen/, Verbliden minen
moet’ (= mijn gemoed).
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Psalmen. Uit der Hebreïscher sprake in nederduytschen dichte op de ghewoonlicke
oude wijsen van singen overgeset’ (1580). Een vertaling direct uit de oertekst dus,
aangepast aan de Geneefse melodieën. Marnix heeft steeds gevijld aan zijn werk,
dat in 1591 verscheen in een tweede druk. Hoewel ze literair ver boven die van
Datheen staat, iets wat deze laatste zelf erkende, moest ze het onderspit delven.
Op de eerste plaats kwam zij te laat en ten tweede sprak Datheens ‘poëzie’ meer
tot het gewone volk, op wier schouders de zware taak rustte de natie vrij te maken.
Het waren echte strijdliederen, die ‘bij al hun onbeholpenheid een zekere stoerheid
1)
hadden, hartig waren als het zout der zilte zee’ . Verschenen vlak voor het losbreken
van de vrijheidsoorlog stak het werk van Datheen onze voorvaderen een hart onder
de riem; er wàs een God der wrake, die zijn vijand Edom ‘wegwierp als zijn oude
schoen’, er was een toornende opperheer, die niets liever deed dan ‘het achterdeel
2)
zijns vijands’ te raken. Geboren uit nood, geschreven in haast, en wel in een
plastisch-realistische taal, hebben Datheens Psalmen zeer veel tot het slagen van
de nationale strijd bijgedragen. Dit mag nooit uit het oog worden verloren. Dat ze
op muzikaal gebied daarentegen veel kwaads gesticht hebben is niet minder waar.
In zijn boek ‘Ons eigen Volkslied’ somt Dr. Pollmann enkele bezwaren op tegen
Datheens berijming:
1e. Bij het koraal-lied vormt elke regel een melodisch afgesloten eenheid. Datheen
nu gebruikt te veel het enjambement. B.v. in Psalm 116:
Hoe sal ick doch Godt syn weldaden al
Vergelden? Ich sal den beker heylsaeme
Nemen inder hant, en des Heeren name
Met danckbaerheyt ick verkondigen sal.
3)

2e. Hij handhaaft het vrije Franse rhythme ; het Nederlandse vers echter eist het
samenvallen van woord- en melodisch accent. Nvb. 24 (1e regel van Psalm 1) moge
dit verduidelijken.

1)
2)

3)

Knappert, zie literatuurlijst, blz. 37.
Voor de curiositeit laten wij het vers, waarin dit fraais voorkomt hier volgen:
Maer gelyck een dronckig mensch hem opmaket
Als de wijn wel verteert is en ontwaket
Die seer luyde tiert en maeckt een seldsaam wesen
Alsoo is ook onze Godt opgeresen,
En sloeg 't achterdeel der vijanden quaedt
't Welck hem een eeuwige schand is en smaedt.
Zie de inleiding ‘Wij en de Muziek’, bl. 24.
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De Fransman maakt geen bezwaar ‘malins’ ‘verkeerd’ te declameren (zwaar-licht).
De beklemtoning van ‘der’ in Datheens overzetting echter werkt zeer onnatuurlijk.
Dr. Pollmann heeft niet minder dan 7000 van die valse accenten geteld.

1)

Het was Datheens gebrek aan inzicht dat hem alleen deed zorgen een gelijk aantal
lettergrepen te hebben als het origineel. Tot welke kromtaal dit aanleiding geeft
toont Nvb. 25 (Psalm 2). Dat dergelijke onnatuurlijke rhythmen al spoedig tot
rhythmische vervlakking moesten leiden is duidelijk. Het artistiek indifferentisme
van het Calvinisme werkte deze neutralisering der rhythmiek slechts in de hand.
Want op de diverse Synoden werd Datheens bundel zonder kritiek goedgekeurd.
2)
Dat was reeds het geval te Wezel (1568).

Die van 1581 veroordeelde botweg de toen pas verschenen berijming van Marnix:
‘In des heeren Aldegondii Psalmboeken zijn veel elisiones ende vreemde oft
onbekende woorden, den gemeynen man onverstandich.’ Het lot van Marnix'
berijming is te betreuren, maar ook te begrijpen: de vijand treedt men nu eenmaal
3)
op het slagveld niet tegemoetin staatsiegewaad ... .
Rigoreus gingen de Synoden, ook hier ‘plus Calviniste que Calvin’ de vrije liederen
te lijf. Alleen het Gebed voor de predikatie van Utenhove mocht gehandhaafd blijven.
Een niet kerkelijke bundel uit die tijd is: ‘Veelderhande Gheestelijke Gereformeerde
Liedekens’ (Emden 1558). Vooral in het Noorden hebben zich deze en dergelijke
clandestiene liederen lang staande weten te houden. Over een poging ze in het
wettelijk daglicht te brengen zullen wij nog spreken. Deze afkeer van ‘geestelijke
liedekens’ dateert zeker niet uit de eerste jaren der Hervorming; de hoofdaanval
richtte zich tegen het Gregoriaans. Zo lezen

1)

2)
3)

Wij hebben de notatie van het Psalmboek op de helft van de notenwaarde verkort, in de 16e
eeuw was als regel de halve noot teleenheid (zoals in onze alla brève maat). Men doet er
goed aan zelf de voorbeelden te zingen!
N.B.: door Datheen-zelf gepresideerd!!
Tot 1865 werden de Psalmen van Datheen herdrukt in 121 uitgaven. Niet lang geleden hadden
ze ergens in Zeeland nog het monopolie!
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we bij Johannes Verstegen (predikant, bekeerd pastoor te Garderen) die als Joh.
Anastasius Veluanus vóór 1550 uitgaf een: ‘Leecken Wechwijser’:
‘Den Christenen wordt claer bevolen gheestelicke Psalmen in haer
moeders sprake te singen ...In den eersten 500 oft omtrent 600 jaren,
was in allen landen die gewoontheyt alsoo te singen, als die Duytschen
in sommige landen doen. Davids Psalmen sijn bij Basilius tijden van de
kinderen op die strate gesongen en bi Tertullianus tiden syn sy ooc
gesongen na den eten. - Dese edele gewoontheyt is in Italië, Galliën en
Duytsland afgecomen door den onnutten (!) Gregoriaanschen Coorsanc.
Die Paus met allen Mispriesteren hebben in 500 jaren niet een treffelycke
gesanc ut Davids Psalmen voor den Leeken ghemaect, gelijk die ouden
Pastoren te voren deden, maer hi heeft sijn Papen die echte vrouwen
genomen, en alle hoererije ongestraft toegelaten, en alsoo oorsake
gegeven dat veel onreyne liedekens gedicht ende op alle plaetsen zijn
gesongen. Daerom laet ons God hochlic danken, dat hij ons door zijn
uitvercoren instrument Martinum Lutherum en andere medehelpers
sooveel troostelik edele gesanghen nu wederom heeft gegeven, en laet
ons zien dat sy met Godtvruchtigen harten, na Paulus leere, in Godts
eere, van ons gesongen werden, niet in dronckenheyt, oft met ijdele
gedachten, sonder devotie, als veel vleeschelicke boeven doen, onder
1)
den Evanghelischen naeme, die Godt hoochlijck daermede vertoornen .’
De omstandigheden in aanmerking genomen kunnen wij het gemis aan historische
juistheid en objectiviteit in dit citaat zo niet rechtvaardigen dan toch begrijpen. Vooral
de passus over het gebrek aan leken-gezang is typerend. Als na 1550 het Calvinisme
hier het Lutheranisme gaat verdringen wordt de strijd rigoureuzer. Onvervaard wordt
tegen Paapse overdaad te velde getrokken. Vooral het orgel moet het ontgelden.
De felle Calvinist Petrus Bloccius (van geboorte Brabander, Rector Scholarum te
Leiden) rekent het orgel tot de ‘Tweehondert ketterien, blasphemien enz. welck uit
de Misse ghecomen sijn’. Pathetisch roept hij uit:
‘Hieronymus schrijft tot Letam dat se doof sal syn tot orgels (....) en nu
derren de Anti-christen Orgels, Musyck en andere instrumenten hebben
in de Kercken om dat gebet te beletten, ende sy roepen dat al ter eeren
2)
Gods geschiet, daer Christus dat niet geboden heeft (Christus gebiedt
niet van orgels).’
Verwonderlijk is het daarom dat in de Noordelijke Provinciën bij de beeldenstorm
het orgel vrijwel gespaard bleef. Weliswaar werd blijkens een in 1582 gesloten
contract het orgel der St. Pancras te Leiden ‘geduyrende de voorleden beroerten
3)
vernielt’ en is ook het orgel in

1)
2)
3)

Is de laatste tirade tegen de Souterliedekens gericht?
Zeer begrijpelijk, omdat de orgels toen nog niet bestonden. Bl. is al even weinig
historie-vast als Veluanus.
Zie J.C. Overvoorde: ‘De restauratie van de Leidsche kerkorgels na de Beroerten’. (O.H.
XXXVII, 107).
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de Buurkerk te Utrecht ‘meestendeels gebroken ende ontstelt’, maar vooral deze
laatste passus schijnt erop te wijzen dat eerder van verwaarlozing en ouderdom
dan van opzet sprake is. In ieder geval geschiedden de vernielingen niet zo grondig
als t.a.v. de beelden. Want van het Leidse orgel kon nog een deel gebruikt worden.
De Magistraat in ieder geval lette nauwgezet op het wel en wee der orgels (zie
onder). Die van Middelburg b.v. beriep er zich op in haar verantwoording aan Philips
II speciaal de orgels beveiligd te hebben. Zo kon het gebeuren, dat toen Joh. Damius
te Haarlem de eerste Calvinistische Eredienst in de ‘gezuiverde’ St. Bavo leidde,
de orgelist Psalm 135 speelde. Dit was echter geen begeleiding der
gemeente-zang. Waar ook in de R.K. liturgie het orgel niet in deze functie gebruikt
behoefde te worden, hadden de Calvinisten deze mogelijkheid evenmin overwogen.
Te minder omdat de toenmalige orgels klein van omvang en klankvolume waren en
meer berekend op het steunen van het kerkkoor dan van de gemeente. Waarschijnlijk
1)
heeft de stedelijke naijver, die zich ook op het gebied der orgels openbaarde , hier
de overhand behouden op de afkeer van de zegge en schrijve ‘tweehonderd
ketteriën’. Zo deelt Van Hasselt in zijn ‘Chronyck der stad Arnhem’ mede dat in
1589, toen de predikanten verzocht hadden het orgel 's Zondags te doen zwijgen
(de orgels waren eigendom van de stad, de organist was stadsdienaar!) de magistraat
besloot:
‘dat op alle tijden, als er godsdienst gepleegt wordt, op het orgel zou
gespeeld worden, gelijk in de naburige Provintien, op zulke tijden dat de
Godsdienst daardoor niet gestoord wordt, en het is daarvan aan de
Predikanten kennis gegeven, met bijvoeging: dat het Orgel niet tot den
Kerkendienst, maar als een politieke zaak zoude gebruikt worden.’
Toch ageerde een predikant tegen het besluit van de Magistraat, die hem daarover
echter onderhield en de organist opdracht gaf, om ‘voor en na de middag, na de
Predikatien, eenige Psalmen op het Orgel te spelen, maar so lang te wachten, tot
dat de Predikanten van de stoel zouden sijn, en niets te spelen dat ergenis verwekken
kon’. Uit deze Zondagse miniatuur-orgelconcerten zijn in de 17e eeuw de openbare
bespelingen op werkdagen ontstaan, zoals we nog zullen zien.

1)

In 1455 kreeg de orgelbouwer Jacob van Bilsteyn opdracht om in de Oude Kerk te Delft een
orgel te bouwen, ‘na manieren en formen als dat werck tot Leyden is tot sinte Pieters, ende
also goet van geluyde wesende als Tutrecht is inden Doem ...beter ende niet argher.’
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De felle strijd werd meer gevoerd door geestdrijvende predikanten dan door de
gemeente-zelf; in hetzelfde Arnhem b.v. liet de Kerkvoogdij op haar kosten het orgel
repareren, waarbij zij echter de hoop uitsprak dat de Magistraat op haar beurt de
organist in staat zou stellen zijn werk voort te zetten. Zo is het ook te begrijpen dat
de anathema's van enkele Synodes geen enkel resultaat opleverden. Reeds de
provinciale Synode van Dordrecht (1574) had als haar mening onomwonden te
kennen gegeven:
‘Aengaende het spelen der Orgelen in de Gemeenten, houd men, dat het
gansch behoort afgheset te wesen, volgende de leere Pauli, 1 Cor. XIV,
19. Ende alhoewel men het als noch in sommighe deser Kercken alleen
in 't eynde der Predicatien gebruijckt, op 't scheijden van den volcke, so
dienet nochtans meest om te vergeten wat men te voren gehoord heeft
ende is te besorghen, dat het hiernaar tot superstitie sal ghebruyckt
worden, ghelijck het nu tot lichtvaerdicheyt dient; dewelcke so het
afgeschaft ware, men soude de Aelmoessen bequamelijcker aen de
deuren in 't uitgaen des volcx versamelen, dan dat men sulcx in 't midden
1)
der Predicatie, tot grote hindernisse des dienstes, doen moet .’
Blijkbaar maakten de gemeenten geen haast met het ‘afzetten’ der orgels, want de
nationale Synode aldaar (1578, voorzitter Datheen) bepaalde nadrukkelijk:
‘dat de Orghelen, ghelijck se voor een tijd geduldet waren, alsoo met den
eersten, ende op 't allervoeglijckste moesten weggenomen worden.’
De theologanten die ter Synode bijeenkwamen te Middelburg (1581) dachten er
niet anders over:
‘Het wordt niet voor goed gehouden, insonderheid voor de Predikatie.
Daarom de dienaers arbeidden sullen, dat hetselve gelijk het voor een
tijd lang gheduld wordt, met den allereersten afgesteld worde.’
De ‘dienaers’ konden arbeiden en fulmineren: der steden trots won het: het orgel
bleef. En de organist gaf zijn Zondagse orgelbespeling; op het einde der eeuw ook
op werkdagen. Stads-musicus als hij was, is het wel voorgekomen dat hij R.K. bleef!
De overgang was niet groot. Ook in de R.K. liturgie had zich het orgel een belangrijke
2)
plaats weten te veroveren . Zijn voornaamste taak was daar het koor te ondersteunen
en geheel of gedeeltelijk te vervangen, daarnevens was ook het concert-

1)
2)

Blijkbaar bleef de gemeente in de kerk om te luisteren naar het orgelspel.
Reeds in 1533 is de Haarlemse organist Mr Claes Aelbertsz volop in touw; de rekeningen
vermelden ‘dat hij dagelicx onder den dienst Goids inde prochiekercke deser stede optie
organen op hoochtijts heylige ende andere gewoenlycke speeldagen inden dienst goids onser
heere vrouwenlof ende anders gespeelt heeft.’
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spel niet onbekend, met name bij processies en bij ‘hoog’ bezoek. Overeenkomstig
dit dubbel-gebruik hadden grote kerken twee orgels: bij het altaar een klein koor-orgel
(het koor stond nog rond het altaar opgesteld) en aan de Noorder-muur van het
schip (niet aan de Zuidzijde, omdat daar overdag de zon op stond, wat nadelige
temperatuurswisseling met zich meebracht; sedert het begin der 16e eeuw ook aan
de Westzijde onder de toren), een groter instrument.
In de 16e eeuw beleefde de Nederlandse orgelbouw een grote bloeitijd. Bekende
orgelbouwers dier dagen zijn: Mr Gregorius, Mr Johan, Mr Pieters Jansz. en Hendrik
Nieuwenhof. Nederlandse orgelbouwers waren in Duitsland en Frankrijk zeer gezocht.
Zeer waarschijnlijk hebben zij de mogelijkheid van registreren gevonden, en wel
door middel van de springlade, waardoor men bepaalde pijpen-rijen kon afsluiten.
Ook het register ‘Scherp’ schijnen zij voor het eerst samengesteld te hebben,
alsmede de verbetering van de springlade: de sleeplade werd reeds door Rudolf
1)
Agricola in zijn op het einde der 15e eeuw gebouwde orgel in de St. Martini-kerk
te Groningen toegepast. Het voornaamste kenmerk der Renaissance-orgels is het
ontbreken van instrumentennabootsende karakter-stemmen, zij waren scherp, helder
en doordringend van klank en geheel gericht op het toenmalige ideaal van
homogeniteit, zonder de duidelijkheid van het polyfone stemmenweefsel te kort te
doen. Aan de Nederlandse muziek wist het Nederlandse orgel volledig recht te doen
wedervaren. Want het was in hoofdzaak koormuziek die de organist te spelen had,
zij het dan in versierde vorm. In veel was het orgel afhankelijk van het koor, waarmee
het zo nauw was verbonden. Een zeer instructief voorbeeld van de staat en de
ontwikkeling van het orgel levert de restauratie van het instrument der St. Pancras
te Leiden. De registers, die ‘van outs geweest’ waren moesten worden ‘hermaect’,
1

1

te weten: Prestant 8 , Octaaf 4 , Mixtuur en Scherp, ‘welcke vier registers een goet
principael maecken zullen, wel luyende ende snijdende(!) alst voorgaende geweest
1

1

1

heeft’. De nieuwe registers moeten zijn: Holpijp 8 , Fluit 4 , Gemshoorn 2 , Sifflet,
1

Asaet (Nasat?), Trompet 8 en Zink(?). Het borstwerk werd bezet met Kwint (22/3),
1

1

1

1

1

Fluit 2 , Schalmei 4 , Kromhoorn 8 . Het Pedaal: Trompet 8 en ‘Toirseyn 8 ’ (=
Touzijn).

1)

Zijn eigenlijke naam is Roelof Huisman. Geb. in 1443 te Baflo gaf hij al vroeg blijk van grote
muzikaliteit en fantasie (hij maakte Pansfluiten van wilgetakken). Als stadssecretaris, organist
en orgelbouwer diende hij de stad Groningen.
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Opmerkelijk is het dat men het samensmeltingsideaal (zoals dat in de oude dispositie
die alleen over een Prestantenkoor beschikte het geval was) ging loslaten ter wille
van karakterstemmen (Gemshoorn, Zink, Schalmei, Kromhoorn). Maar hiermee zijn
we op de grens der 17e eeuw.

De R.K. Kerkmuziek.
We weten van de vóór 1450 door Philips de Goede gestichte hofkapel te Den Haag,
genaamd ‘Onze Lieve Vrouwe kapel’, dat daar de organist Henrik Bredemers
werkzaam was. De 12 zangers en 4 knapen dezer kapel werkten mede aan
1)
processies en aan de Hoogmis, die op Vrijdag werd gezongen . Te Middelburg
werd in 1500 ingesteld ‘een eerlicken, solempnicken sanck van discante met een
sanckmeestere tenoriste, bascontre, bovensangere ende triple, mitsgaeders zes
coraelkijns’. Ook van Leeuwarden is bekend dat de koorzang of liever het zangkoor
(dat in die dagen alleen uit beroepszangers was samengesteld) veel belangstelling
genoot. Belangstelling tevens van de zijde van de Magistraat, die ook het zangkoor
als een stedelijke aangelegenheid behandelde. Zo vermeldden de stadsrekeningen
van Amsterdam in 1561 de uitgave van een bedrag aan de beroemde drukker Pierre
Phalesius te Leuven voor 800 ‘cantualien bij hem voerdes stede gedruckt’. Het is
een in hoefnagelschrift genoteerde verzameling antifonen e.d., getiteld: ‘Cantuale
juxta usum insignis ecclesiae Amstelredamensis nunc prinnum numerorum formulis
excusum, multisque antiphonis, responsoriis, hymnis, alliisque ejusdem generis
sacris cantionibus locupletatum.’ Maar ook het particulier initiatief, als de au fond
onmisbare basis, droeg zijn deel tot de historie bij: in de eerste helft der 16e eeuw
werden te Delft in het Fratershuis 12 eerbare jongelingen uit een fonds onderwezen
2)
in de beginselen van Godsdienst en muziek, met name kerkgezang . Dagelijks
moesten zij de muziek der nevengodsdienstoefeningen (de zeven getijden)
verzorgen. Op St. Maartensdag werden 3 of 4 van hen gekozen tot zanger van het
eigenlijke zangkoor, dat - versterkt door de scholieren (die de sopraanpartij zongen)
3)
- de Mismuziek verzorgde .

1)
2)
3)

Ook hier Vlaams bloed: in 1542 wordt een Mechels zanger er zangmeester (T. XIII, 159).
Iets dergelijks hebben wij in Kampen, welks beroemd koor zijn zangers requireerde o.a. uit
arme scholieren.
Bestaan en Voortgang der Muziekoefening binnen de stad Delft. Onvoltooid Ms. in het Haags
Gem. Museum. Zie ook Drs J.A. Bank ‘Middeleeuwse Kerkmuziek in Hollandse Kerken’ (St.
Gregroriusblad 1940, bl. 30 e.v.).
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Zijn uit of via dergelijke genootschappen de Muziekcolleges ontstaan? Opmerkelijk
is het dat het Muziekcollege te Delft ook in het Fratershuis bijeenkwam. Een
verbindingsschakel vormt dan de ‘Broederschap en gemeene vergadering in de
muzyk’ te Leiden, die in 1578 de Magistraat verzocht gebruik te mogen maken van
1)
de in de Beeldenstorm gespaarde Koorboeken der St. Pieter . Hier moet ook
genoemd worden het Amsterdamse muziekgezelschap dat zich beperkte tot het
zingen van (meerstemmige) Psalmen. De Leidse Koorboeken, geschreven tussen
1549 en 1567, geven te zien dat Noord-Nederland de gang van zaken met

1)

N. XII, 181.
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1)

Nvb. 27

1)

Dank zij de vriendelijkheid van mijn oud-leraar, Prof. Dr. K. Ph. Bernet Kempers, is het mij
mogelijk dit fragment op te nemen. Dit geschiedt hier voor de eerste maal in druk. (De
momenteel in het Gemeentearchief te Leiden aanwezige koorboeken zijn n.l. geschreven).
Vergelijking met het origineel leert dat de notenwaarden tot op de helft verkort zijn. Men neme
de kwartnoot rustig. De aan het Gregoriaans (Nvb. 27a) ontleende melodie-tonen zijn met
een kruisje gemerkt. De golflijnen markeren het motief dat op de manier van een motet wordt
doorgevoerd.
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1)

opmerkzaamheid volgde. De inhoud geeft blijk van de veelzijdigheid van het
repertoire: zij vermeldt o.m. Clemens non Papa, Thomas Crequillon, Ph. de Monte,
Joh. Lupi, Josquin, Richafort, Nic. Gombert, Chr. de Hollander e.a., waaronder vele
anonymi. We moeten het betreuren dat een deel, gespaard bij de Beeldenstorm,
gebruikt werd voor papieren noodmunten tijdens het beleg. Uit de rijke inhoud volgt
hier (Nvb. 27 en afb. 13) het begin van een anoniem Requiem. Het werk is gebouwd
op de Gregoriaanse melodieën van de Doden-mis, zoals die

1)

Zie B. III, 37.
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1)

nog heden worden uitgevoerd . Deze liggen (versierd) in de sopraan. In Nvb. 27 is
ter vergelijking de oorspronkelijke Sequentia bijgevoegd (Nvb. 27a). Meerstemmige
Requiems zijn er uit deze tijd niet veel. Onlangs is het kleine getal nog met één
verminderd toen Prof. Smijers aantoonde dat het fragment van Obrecht waarboven
2)
3)
Requiem stond en waarvan de tekst ontbrak, een overlijdens-motet was . De
tegenzin tegen de meerstemmige Dodenmis is waarschijnlijk te verklaren uit haar
grotere lengte, vergeleken met het Gregoriaans. In de boeken der Illustre Lieve
Vrouwen Broederschap te 's-Hertogenbosch lezen we: ‘De sengers begerden de
mys (n.l. het Requiem) te syngen in musyck, om te besien, hoe ons die manier van
doen aenstont...Maer ten stont den sommegen nyet wael aen, sy presen die olde
manier, ende soe den (= doe) ic oeck; want dat is bequamer manier voer de dooden
(also niet mer).’
De Bosse rekeningen bewijzen ook dat de Noordelijke Nederlanden in de 16e
eeuw wel belangstellend waren, maar receptief: pas na 1500 worden meerstemmige
missen in de koorboeken geschreven, terwijl sedert ± 1480 deze kunstvorm door
de Vlamingen zeer intensief werd beoefend. (Vgl. Nvb. 25 I!).
Tegenover Italië en Frankrijk schoot de aantrekkingskracht van ons land te kort:
een enkele uitzondering daargelaten (Pipelare en Clemens non Papa die te
's-Hertogenbosch werkten, Obrecht die tijdelijk naar zijn geboortestad Bergen op
Zoom terugkeerde) waren het alleen kleinere meesters, die zich als zanger of
kapelmeester in ons land vestigden. Maar omgekeerd werd dit ook door velen
verlaten, b.v. door Johannes Wanning uit Kampen, die zich te Danzig als
kapelmeester vestigde. De Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis gaf
een bloemlezing uit zijn ‘52 Sententiae ex Evangeliis’ (1584), zijnde een volledige
cyclus van Evangelie-motetten (de jongste soort van de a-capella-polyfonie) over
de Zondags-Evangeliën.
De stad Kampen hebben wij meermalen op onze tocht ‘aangedaan’.
Ook aan de meerstemmige liedkunst is haar naam verbonden.

1)
2)
3)

D.w.z. ten dele: het graduale is ontleend aan dat van de Zaterdag na de 3e Zondag in de
Vasten (Si ambulem), het Tractus: Paaszaterdag (Sicut cervus).
Volledige Werken, afl. 9, no. 6.
T. XVI, 129. Van Obrecht geeft Nvb. 26 een deel uit de Mis ‘Sub tuum praesidium’, waarin 3
verschillende wijzen gecombineerd worden!
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Afb. 13. 2 Bladzijden uit het Requiem in de Leidse Koorboeken: de Introïtus één ex. volstaan
kon worden. Eén en ander was ter voorkoming van het vele tenor, rechts de alt
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Het boek stond op een lezenaar, de zangers stonden daar omheen, zodat met malen
uitschrijven der partijen. Op de linkerbladzijde staan de sopraan en de (contra) en bas.
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Meerstemmige wereldlijke Muziek.
Het zgn. Kamper liedboek werd hier ± 1540 door Jan Petersz. alias Joh. Petrejus
op voorbeeldige wijze gedrukt (afb. 14). In tegenstelling tot de houtgravure van Van
Borculo (die later, toen het hout door een koperen plaat werd vervangen, zoveel
verbeterd werd dat zij het monopolie kreeg) drukte Petersz. eerst de lijnen, daarna
1)
de noten hierop. Zeer waarschijnlijk heeft Petersz. de kunst in Antwerpen geleerd.
Het Kamper liedboek luidt in ieder geval de bloeitijd van het Nederlandse

Afb. 14. Bladzijde uit het Kamper Liedboek (± 1540 (naar ‘Het Boek’ 1935, blz. 166.)

polyfone lied in (± 1540-1575), dat zich, gezien zijn meestal leutige of oubollige aard
meer nog dan de kerkmuziek in Vlaanderens dreven gecultiveerd zag. De ‘ghildekens’
(nakomelingen van de bemanning der ‘blaue scute’) vonden in de Nederlandse
2)
Chansons genoeg teksten van hun gading , hoewel deze ver in de minderheid
waren bij de Franse of Italiaanse.

1)
2)

Zie T. XVI, 48 en M.E. Kronenberg in ‘Het Boek’ 1935, blz. 165.
Zie de door Lenaerts (zie literatuurlijst) geciteerde samenspraak (blz. 54), vgl. ook het
proefschrift van L. Walther Boer ‘Chansonvormen op het eind der 15e eeuw’ en de studie
van Dr Bernet Kempers ‘De Waalsche en Nederlandsche Chanson in de eerste helft der 16e
eeuw’ (M. VI, 199).

W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandse muziek

97
Het wordt tijd dat de dirigenten van onze koorverenigingen eindelijk eens gaan
putten uit de Nederlandse Chansons. Verreweg de meesten zijn gemakkelijk
bereikbaar in moderne uitgaven.
(‘Een duytsch Musyck Boeck’, ‘Het ierste Musyck Boexken van Tielman
Susato’, ‘25 drie-stemmige Oud-Nederlandsche Liederen’, alle uitgegeven
door de Ver. voor Nederl. Muziekgesch. Nederlandse liederen vindt men
ook in de bundel ‘Deutsche Lieder aus fremden Quellen’, die als Heft 45
1)
in de serie ‘Das Chorwerk’ verscheen. Blokfluitisten vinden veel van hun
gading in het ‘Liber Fridolini Sicherey’, onlangs uitgegeven bij Schott en
2)
in ‘Het derde Musyck boexken’ van Susato , ‘daer inne begrepen sijn
alderhande danserije.’)
Wie eenmaal deze muziek heeft leren verstaan, wie eenmaal begrijpt dat ze van
binnen uit, van het standpunt der uitvoerders is geschreven, zal van de
pseudo-concert-muziek der liedertafels spoedig genoeg hebben. Aan de vreugde
van het samenmusiceren komt de polyfonie der oud-Nederlandse muziek in elk
opzicht tegemoet. Maar dan mogen de Souterliedekens, zoals die door Jacobus
Clemens non Papa driestemmig bewerkt zijn, niet vergeten worden. 16 Jaar na de
éénstemmige bundel verschenen die van Clemens resp. als ‘vierde’ enz.
‘Muziekboexken’ bij Susato te Antwerpen. De componist voltooide er bijna 140, de
resterende werden door Susato zelf gecomponeerd. De zetting van Clemens (de
3)
melodie ligt in de middenstem) munt uit door eenvoud en door pure muzikaliteit .
Een andere zetting der Souterliedekens (ook het feit dat ze in meerstemmige
vorm bewaard zijn, spreekt voor hun grote populariteit!), van Gerardus Mes, is zo
goed als geheel verloren. In 1562 gaf de organist der Oude Kerk te Delft, Cornelis
Boscoop († 1573), een vierstemmige bewerking in het licht van een vijftigtal der
4)
Souterliedekens . Blijkens het voorwoord van een latere uitgave in 1568 had hij ook
‘die andere Psalmen...met vijf ende ses partijen int musick gestelt’. Deze latere
uitgave lag ten grondslag aan de heruitgave van de bundel door de Vereniging van
Nederlandse Muziekgeschiedenis in 1899 (door Dr M. Seiffert). Terwijl Clemens de
melodie in de tenor in tact

1)
2)
3)
4)

Uitgave G. Kallmeyer, no. 64.
Uitgave Schott.
Drie bundels verschenen enkele jaren geleden, voor de practijk ingericht door Prof. Dr K. Ph.
Bernet Kempers, bij G.M.C. Rijs.
Boscoop was van 1 Mei 1554 tot Maart 1573 in Delft werkzaam, daarna tot zijn dood (Oct.
'73) in Amsterdam, eveneens aan de Oude Kerk (zie de studie van Drs Bank, genoemd op
bl. 89, noot 3).
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liet, ontleedt Boscoop haar in motieven, zodat het geheel het karakter krijgt van een
motet met gebruikmaking van een cantus prius factus. (Vgl. Nvb. 28a en 28b). De
tekst van het fragment in kwestie luidt: ‘O Heer wilt mij behouden/, Die heilighe is
vergaen’. De muziek van Boscoop is gedegen, echt Nederlands in haar constructieve
polyfonie en waard om opnieuw gezongen te worden. Geschreven ‘ter liefden allen

Musikers ende Speelluyden’ zijn ze vrijer, moderner dan de meer eenvoudige
bewerkingen van Clemens. Maar daarom ook minder gebonden aan de tijd. Want
wat de tweede helft der 16e eeuw vroeg, was niet zozeer het kerkelijke motet als
wel het wereldlijke madrigaal, chanson en danslied. En hier kwam, Italië te hulp,
dat nu i.p.v. ontvangend gevend werd. Aan de Nederlanders had het zijn ontwaken
te danken; eenmaal van zichzelf bewust wist het zijn eigen nationale voelen in tonen
vast te leggen en zo op, zijn beurt, nieuwe aspecten te openen.
Met de sterke verbeeldingskracht en beweeglijkheid de Zuiderling eigen, komt
het zo in het Madrigaal tot een muziek, die de tekst van woord tot woord volgt en
die haar zoveel mogelijk wil uitbeelden. In het danslied
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wordt met de gedegen polyfonie geheel gebroken. Aan de periode der onpersoonlijke
schrijfwijze schijnt een einde gekomen; schijnt, want hoewel beide vormen in ons
land veel geïmporteerd werden, is het toch voor een groot deel aan Noord-Nederland
te danken dat deze kunst niet verloren is gegaan. Noord-Nederland heeft de nieuwe,
moderne elementen weten samen te binden met de polyfone traditie. Na 1590, als
de oorlogsstorm wat gaat liggen, begint de opbloei. En zo keert de Amersfoortse
componist Jan Tollius (Van Tol) nadat hij in Italië rondgezworven had, na 1590 naar
het Noorden terug. Als muziekmeester der Lievevrouwekerk begonnen (± 1568)
werd hij na de Unie van Utrecht balling in Italië (kapelmeester in Assisi tot 1585,
daarna te Padua). Hij vergat zijn vaderland echter niet: zijn tweede boek Motetten
(1590 bij Gardano, de beroemde uitgever te Venetië) droeg hij op aan de ‘Nobilissimis
et excellentissimis Musicis Amorfortiis’. In het voorwoord gewaagt hij ervan dat het
vaderland steeds in zijn gedachten is. Een bundel 6-stemmige Madrigalen wijdt hij
aan het Amsterdamse Muziekcollege. De bundel werd op kosten van dit College
gedrukt! Zeker is Tollius bij deze gelegenheid in ons land geweest, maar hij schijnt
dit weer verlaten te hebben voor Kopenhagen, welks hofkapel meer Nederlandse
musici tot zich trok. Na 1603 zijn er geen berichten meer van hem.
De genoemde bundel Madrigalen is door de Vereniging van Nederlandse
1)
Muziekgeschiedenis opnieuw uitgegeven .
Meer dan de latere Madrigaal-componisten Schuyt en Sweelinck blijkt Tollius
beïnvloed door het Italiaanse modernisme. Voorbeelden van realistische
toonschilderingen treffen wij dan ook in groten getale aan. Behalve de hier geciteerde
2)
illustraties van de ‘draaiende’ Zefir en van het begrip ‘dolce’ (Nvb. 29a en 29b resp.
uit no. 4 en 13 van de

1)
2)

Madrigali sei voci. A'dam. Leipzig 1901.
Merk op dat de polyfonie hier in dienst staat van de tekst-illustratie. Zij is er niet meer om
haarszelfs wil.
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bundel) wemelt het van madrigalismen in no. 16, waar de tekst met zijn ‘veloce’,
zijn ‘mormorio de l'onde’, zijn ‘con alternati chori’ (drie hoge tegenover drie lage
stemmen!), zijn ‘Viva’ en niet te vergeten zijn ‘Echo’ de componist ‘in grasduinen
voert’, om met Vondel te spreken.

Terugblik.
De 16e eeuw geeft ook in ons land het einde van het Universalisme der
Middeleeuwse Katholieke Kerk te zien. Wel weet het ook hier nog zijn
algemeen-geldende, onpersoonlijke muziek te handhaven (de koren, de
Zeven-getijden zangers, het Leidse Requiem, Boscoops Psalmen), maar het
meewerken van instrumentalisten (speellieden) en van het orgel brengen toch een
nieuw element. Een aesthetisch genieten als zodanig is dat echter nog niet. Want
zelfs in de wereldse kunst komt dit pas tegen het eind der eeuw te voorschijn in de
toonschilderingen der Madrigalen. Overigens ging ook dit weer niet, zonder dat het
groeiend Individualisme de weg gebaand had. Groeiend individualisme, want
vooralsnog lag het zwaartepunt in het groepsgewijze musiceren (het éénstemmig
en meerstemmig volkslied, de dans). In dit verband zijn de talrijke philippica's tegen
de ‘vleselijke’ liederen wel typerend. In het voorwoord van Susato's ‘Ierste Boexken’
lezen we dat hij was:
‘schouwende alle oneerlycke en onbetamelijke woorden, waardoor deze
edele hemelsche kunst onteerd wordt, want Musica is een sunderlinge
hemelsche gave van god geordineert ende den menschen gegeven, niet
tot oneerlijcke oft lichtverdigen misbruycke, maer om hem voer al
danckelijck te lovene, ledicheit te schouwene, tyt te winnene, melancolie
te verjagene, onlust te verdrivene, sware geesten te verluchtene, beroerde
herten te verhuegene.’
We hebben hier een staal van de typisch Renaissancistische, dualistische
1)
Muziekbeschouwing : aan de ene zijde de muziek als ‘zonderlinge’ (= kostbare)
gave van God (zoals ook de Kerkvaders de muziek beschouwden:
regelrecht-geïnspireerd door de Heilige Geest); anderzijds de muziek als verjager
van melancholie etc. Dit dualisme maakt ook dat Susato's vlag de lading van zijn
‘Boexken’ niet dekt. Want de volgende tekst spoort nu juist niet aan tot ingetogen
levenswandel:

1)

Die we b.v. ook bij Shakespeare aantreffen.
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Ghij eedel jonghe gheesten
Ghesellekens vander lucht
Drijft amoureuse feesten
Al en isser genen bucht
Al sout u naemaels rouwen
Maect daeraf gheen geclach
Bedrijft solaes met vrouwen,
Alst u ghebueren mach
Sonder verdrach
Syt nacht en dach
Om U bejacht
Maect gheen geclach
Nature geeft verdrach.

Een rondborstige uiting van de 16e eeuwse levensdrift, reacties op de Middeleeuwse
ascese. Begrijpelijk kon Boscoop in de voorrede van zijn Psalmen getuigen van de
‘wellustige, scandalose ende andere lichtveerdige liedekens en danserien...voetsel
van alle oncuysheit ende lascivie’. Toch dankt de Nederlandse muziek aan de hier
werkzame krachten haar komende bloei. Juist deze ‘aardgebondenheid’, deze
werkelijkheidszin, moest in de ‘nuchtere’, realistische Lage Landen weerklank vinden.
Temeer daar juist hierdoor het nationale gevoel ging opbloeien. We herinneren aan
de uitspraak van Susato, geciteerd aan het slot onzer inleiding. Zo groeide, vooral
na de eerste oorlogsjaren in ons land, een het leven veraangenamende
muziekbeoefening, die de gehele burgerij in klokkenspel, pijper-, tromper- en
orgelmuziek vreugde schonk. Zo viel het zaad van het Calvinisme hier in goede
aarde. Het Calvinisme, zelf dualistisch in zijn gebondenheid aan de
Oosters-Middeleeuwse fataliteitsleer der Voorbeschikking en zijn theorie van de
individuele zielestrijd (‘Werkt Uw eigen zaligheid’), maar juist hierdoor zozeer
voldoening schenkend aan de Noord-Nederlander met zijn aanleg naar beide zijden.
Deze aanleg naar beide zijden is het, die hem in de periode van de Barok brengt
op de toppen der Europese cultuur.
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De Barok
Na 1600 wordt het rustiger in de wateren der West-Europese cultuur en na 1650 is
de Renaissance-storm gaan liggen. De periode van de Barok (± 1600-± 1750) is
meer ‘gesloten’ dan de Renaissance. Zij kenmerkt zich, in tegenstelling tot deze
laatste (die meer om zichzelf draait, meer statisch is, en zoekend), door doelbewuste
gerichtheid des Geestes. Is de Renaissance ‘veelheid’, dan is de Barok ‘éénheid’.
Zij bouwt verder voort wat in de Middeleeuwen werd begonnen. Tussen Gothiek en
Barok bestaat een hechte band. Ook de Barok voelt voor het boven-aardse, het
on-tijdelijke, hij weet zich een deel van de beweging, de stroom der Eeuwigheid en
is ook hierin de antipode der Renaissance, die meer hangt naar beweeglijkheid.
Toch hebben juist Renaissancistische elementen aan de Barok het eigen gezicht
gegeven. De Barok wordt dan ook gekenmerkt door een samensmelting van het
16e eeuwse individualisme en realisme met de Middeleeuwse-Gothische drang
naar de weidse grootsheid van het Bovennatuurlijke. De wezenstrek van de Barok
ligt in de persoonlijke beleving der Goddelijke zaken. Trachtte de Middeleeuwer de
aarde naar de hemel te transponeren, de Barokmens streefde ernaar, aan aardse
zaken een sfeer van Bovennatuurlijkheid te verlenen. Zo komt hij ertoe zichzelf en
zijn omgeving pompeus en majesteitelijk te stofferen. In zijn diepste innerlijk voelt
hij zich (onuitgesproken) een godheid, een majesteit. Pofbroeken, flaphoeden,
schoudermantels, kantkragen, wijd-uitstaande rokken, zijn niet minder ‘Barok’ dan
het Absolutisme. Ook in de beeldende kunst wordt de verworvenheid van het
Renaissancistische naturalisme, de perspectief, dienstbaar gemaakt aan het
Oneindigheids-ideaal; en niet meer (zoals in de 16e eeuw-zelf) aan haar virtuoze
hantering als zodanig. We wijzen in dit verband b.v. op de plafondschilderingen, die
a.h.w. het plafond camoufleren, en in het middelpunt stellen een als in hemelse
verten schouwend ‘oeil de boeuf’, van waaruit engelen en andere hemelbewoners
naar omlaag zien. Maar ook de wandschildering wil minder het afsluitend karakter
van de muurvlakte bevestigen (zoals de twee-dimensionale Romaanse en Gothische
Fresco) dan wel haar opheffen en zodoende de bezoeker van het vertrek in een
weids landschap verplaatsen. Hetzelfde is het geval met het toneeldecor, dat à tout
prix een vèr perspectief wil suggereren. En zo is ook het schilderij niet langer een
door de lijst begrensde en afgeronde eenheid: bij voorkeur doet de
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schilder het voorkomen alsof zijn doek deel van een groter geheel is. ‘Deel van een
geheel’, onderworpen zijn aan een gemeenschap, dat is wat Barok en Middeleeuwen
gemeen hebben. Niet langer echter heerst als gemeenschaps-instituut de Kerk: zij
moet deze taak delen met de wereldse Overheid. Kerk en Staat staan echter met
elkaar in het nauwste verband, in hechte vriendschap zelfs. Wat het
Rooms-Katholicisme door de Renaissancistische ketterij aan terrein had verloren,
trachtte het, hierbij gesteund door zijn groot aanpassingsvermogen, te herwinnen.
En dit werk der Contra-Reformatie is niet zonder vrucht gebleven. In de zgn.
Jezuïeten-kerk vindt de Gothische kerkbouw zijn meer realistische, warmere
voortzetting. Van de wezenskern van de Barok geeft hij een juist beeld. Just Havelaar
heeft deze wezenskern gekarakteriseerd als ‘visionnair-realisme’.
Aan de verbinding dezer beide elementen is het te danken dat Nederland in de
17e eeuw meezat aan de tafel der Groten.

De Barok in Nederland.
Dat er welvaart heerste in de Unie der Zeven Gewesten was zowel oorzaak als
gevolg van de tijds- en geografische omstandigheden (zie inleiding). In dit opzicht
moet vooral worden genoemd de particuliere ondernemingslust, de dadendrang,
die zowel stimulerend werkte op onze koopvaarders en ontdekkingsreizigers, als
op onze kunstenaars. Als echter bereikt is, wat te bereiken was; als (na 1675) het
groeiende steeds meer moet wijken voor het gegroeide, als stilstand intreedt, als
de scheppende activiteit verslapt en de conserverende niet sterk genoeg blijkt gaat
helaas de renteniersgeest overheersen. Bovendien had de handel de weg gebaand
voor alle mogelijke vreemde invloeden, die na 1700 ons nationale cultuurleven
steeds meer overwoekeren en ons land tot een tweede rangs natie degraderen.
Het concurrentie-principe, integrerend deel van de handelsgeest, heeft de
stedelijke cultuur, zoals de Renaissance die had nagelaten, zeer in de hand gewerkt.
De stedelijke overheid is zelfs eigenares van de kerkgebouwen, die zij aan het
kerkelijk instituut in bruikleen afstaat. Op haar beurt heeft de kerk (i.c. het Calvinisme)
een zeer grote invloed op de gang van zaken. Woord en wenk der predikanten
werpen gewicht in de schaal van de Magistraat! Er is een levendige wisselwerking,
ook met de nationale Overheid: de nieuwe Bijbelvertaling heet ‘Statenbijbel’, omdat
zij tot stand kwam ‘Op last Hunner Hoog Mogende Heeren, de
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Staten-Generaal’ (Majesteitelijker kan het niet, maar - typisch Nederlands - de
majesteit is niet geïncorporeerd in één persoon, zoals in Frankrijk). Daartegenover
staat weer dat b.v. een kerkelijk huwelijk alleen reeds rechtsgeldigheid bezat en dat
openbare betrekkingen alleen bekleed mochten worden door aanhangers van het
Calvinisme. Dat dit het monopolie had is alweer tekenend voor het streven naar
centralisatie, dat in die tijd leefde. Wel had het Katholicisme ook hier het hoofd weer
1)
opgestoken, waren velen tot de moederkerk teruggekeerd en had dit in Vondels
visionnaire dramatiek een onvergankelijk monument gekregen, maar aan de
klimatologische geaardheid der Verenigde Provinciën wist het Calvinisme zich beter
aan te passen. Met het onderscheid dat deze leer maakte tussen een ‘algemene’
en een ‘bizondere’ genade, was zij volkomen op haar plaats in het
‘visionnair-realisme’ van de Nederlandse Barok, dat naar de aard van ons volk de
klemtoon sterk legde op het realisme. Op het gebied der ‘bizondere’ genade
bewandelde het Calvinisme de paden van het Middeleeuwse autoriteitsgeloof, het
2)
lag in het verlengde der oude speculatieve philosophie. Terecht zegt Busken Huet :
‘In de grond der zaak bestaat er geen verschil tussen de gereformeerde
theologie der 17e eeuw en de middeleeuwse scolastiek. De ene was,
onder een nieuwe vorm, slechts een herhaling der andere. In beide
tijdvakken ziet men de mensen met macht van redenen en van gewijde
of ongewijde teksten, een van te voren vaststaande waarheid verdedigen.
Hetzij zij de bewijzen putten uit Aristoteles, uit Calvijn, of rechtstreeks uit
de bijbel, het is steeds om het rechtvaardigen ener gezaghebbende
kerkleer te doen.’
**
*

Ook voor de muziek heeft deze houding, dit vasthouden aan bestaande waarden,
dit bewandelen van de ‘oude paden’, tot op heden haar gevolgen gehad. Ook voor
de kerkmuziek, want aan de wereldse kunst werd de vrije hand gelaten. Niet alleen
aan de muziek overigens. Op het gebied der Natuurwetenschappen bloeide b.v. de
methode van het zelfonderzoek, dat in de theologie zo zeer verfoeid werd (Van
Leeuwenhoek, Chr. Huygens e.v.a.). Deze omstandigheid heeft ten dele de
ontwikkeling van onze Barok tot een vast-gesloten eenheid in de weg gestaan;
anderzijds konden Kunsten en Wetenschappen zich in volle vrijheid ontplooien. Zo
is het te verklaren dat onze schilderkunst een

1)
2)

Zie Prof. G. Kalff: ‘Vondels Leven’ (Haarlem 1902), blz. 109-110.
Het ‘Land van Rembrandt’ (5e druk). Tweede deel, eerste helft, blz. 118.
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gebied heeft bestreken, gelegen tussen de oubollige uitspattingen van Jan Steen
en de diepgaande zelfstudies uit Rembrandts laatste jaren. Zo wordt het duidelijk
dat onze dichtkunst alle graduaties tussen de sexuele smeerlapperij van de
liedboeken en Vondels ‘hemelpoëzie’ heeft gekend. Het persoonlijke initiatief heeft
hier het gebrek aan een bezielende gemeenschapsidee geheel weten te vervangen.
Dat juist de schilderkunst tot ongekende hoogte steeg mag niet als een bewijs voor
de specifiekpicturale aanleg van ons volk worden aangemerkt. Dat deze toen bij
ons zo gezocht was en geprotegeerd werd, vloeit veeleer voort uit de zucht tot
ongevaarlijke geldbelegging, wat bij een mercantiel volk nu eenmaal een
noodzakelijkheid is. Hierbij kwam in de 17e eeuw nog de ijdelheid der rijkgeworden
kooplieden, die zichzelf en hun gezin op duizenderlei wijzen lieten vereeuwigen.
Aan deze zucht tot veraangenaming van het leven heeft de muziek der Gouden
Eeuw mede haar bloei en ondergang te danken. Bloei en ondergang. Want ook hier
leidde de welvaart tot verslapping en excessen. Een ziekelijke, snobistische en
parvenu-achtige uitwas is het als de graaf van Portland in 1688 regelmatig concerten
1)
laat geven voor zijn...rijpaarden . Niet gedragen door een centrale en
middelpuntzoekende idee, dienend als divertissement, is de muziek der 17e eeuw
speelmuziek pur sang geworden. Een grootse toonkunst, zoals het Absolutisme
van Louis XIV die in Lully voortbracht, of de ontwikkelde Burgerstand in de
Venetiaanse Opera, of het Lutherdom in Cantate, Passion en Orgelkoraal, moet
men hier niet zoeken. Onze muziek, afhankelijk van de burgerlijke welvaart, is kleiner;
maar zij kan als zodanig toch naar waarde geschat worden. Vooral nu in onze dagen
de vraag naar huismuziek, naar actief zelfmusiceren groter wordt, moet erop gewezen
2)
worden dat hier nog een terrein braak ligt! .
Het leven onzer 17e eeuwse voorvaderen was a.h.w. gedrenkt in muziek.
Burgerlijke gemeenschapszin en stedelijk zelfbewustzijn legden voor 1650 de nadruk
3)
op openbare muziekbeoefening door stadsspeellieden, organisten en klokkenisten .
Na het midden der eeuw gaat het huiselijk

1)
2)
3)

Zie Mattheson: ‘Wirkung der Musik bey dem Vieh’, meegedeeld door J.C. Boers (N. XXIII,
566).
In de door Hans Schouwman en schrijver dezes geredigeerde serie ‘Oud-Nederlandse
Speelmuziek’ verschijnen een 25-tal onbekende muziekwerken (uitgave Albersen, Den Haag).
De laatste kunst beleefde juist na 1650 haar eigenlijke bloei, hoewel ze daarvóór ook druk
beoefend werd.
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musiceren overheersen, als uitvloeisel van de zelfverzekerdheid en zelfstandigheid
van de gezeten burgerstand, die nu ver genoeg was om zèlf het heft in handen te
nemen. Na 1700 echter is hij over zijn hoogtepunt heen: i.p.v. zelf te spelen laat hij
voor zich spelen: het concertleven begint te groeien. De sedert 1650 hand over
hand toenemende stroom van buitenlandse muziek en musici krijgt in de 18e eeuw
het karakter van een zondvloed, voornamelijk door de vraag naar concertmuziek
en concertmusici.
Het overzicht van de tijdspanne 1600-1750 willen wij omlijsten door de figuren
van Cornelis Schuyt en Jan Pieterszoon Sweelinck enerzijds en Quirinus van
Blankenburgh en Gerardus Havingha ter andere zijde; alle vier zijn typisch
Nederlandse musici, die ieder naar hun aard en op hun wijze de Nederlandse zaak
gediend hebben. Hierbij heeft de betekenis van Sweelinck de landsgrenzen vèr
overschreden. Naast Rembrandt is hij voor Europa het symbool geworden van ons
aandeel in de cultuur der 17e eeuw.

Cornelis Schuyt.
1)

Cornelis Schuyt (een meer Nederlandse naam is bijna niet denkbaar!) werd te
Leiden geboren in 1557, als zoon van Floris Cornelis Schuyt, die daar organist en
stadspijper was en die hem in de geheimen der kunst inwijdde. Cornelis kreeg van
het stadsbestuur een geldelijke toelage om zijn studies in het buitenland te voltooien.
Uiteraard kwam op de eerste plaats Italië in aanmerking, waar hij zich in ieder geval
na 1578 bevond. Maar ook ‘elders’ heeft hij zich opgehouden, naar hij zelf getuigt
in de typerende opdracht van zijn eerste boek Madrigalen aan de stad Leiden (1600)
‘Havendo la mia buona sorte, dopo molti travagli et peregrinationi per l'Italia et
altrove, me ricondutto in questa alma città dove son nato et educato, hebbi per il
ci

primo Clarissimi et Magn Signori et Patroni, grandissimo piacer et contentezza, di
me

sentir del mio caro Padre li beneficij che dalle Clar

rie

Sig

vostra ha ricevuto’ (etc.).

(Vertaling: Toen mijn lot mij, na veel moeiten en omzwervingen in Italië
en elders, had teruggevoerd in deze schone stad, waar ik ben geboren
en getogen, deed het mij - doorluchte Heren - dadelijk veel genoegen en
pleizier, van mijn vader de gunsten te horen die ik van Uwe
Doorluchtigheid heb ontvangen).
Tot het jaar 1593 ontbreken de gegevens aangaande zijn levensloop. Op

1)

Zie ook B. II, 129 en 132, T.V, 244 en de inleiding van Heye voor ‘Drie Madrigalen’ van Schuyt,
uitgegeven door Eitner (A'dam-Utrecht 1873).
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2 April van dat jaar ziet hij zich benoemd tot organist in zijn geboortestad: met zijn
vader samen moet hij de Pieterskerk en de Hooglandse kerk bedienen. Als
gemeente-ambtenaar ontvangt hij hierbij zijn instructie: behalve des Zondags moet
hij zich door de week laten horen ‘tot recreatie ende verlustinge van de gemeente
ende omme dezelve duer middel vandien te meer uyt herbergen ende tavernen te
houden’. Ook bij de maaltijden, aangeboden aan hooggeplaatste gasten der ‘alma
città’ moet hij spelen. Bizonder luisterrijk moet wel de ontvangst van Prins Maurits
in 1594 geweest zijn: Schuyt is toen persoonlijk naar Utrecht geweest om aldaar
enkele stadsspeellieden te requireren. Maar ook de wekelijkse orgelbespelingen
werden door ‘solisten’ opgeluisterd; de instructie vermeldt n.l. dat hij twee knapen
moet opleiden, ‘met clare en heldere stemmen, om tot verchieringe onder de organen
te worden gebruikt’.
Het honorarium bedroeg ƒ 200, - per jaar, wat bij huwelijk tot ƒ 300, - verhoogd
werd. Juli 1594 trad Schuyt in het huwelijk met Cecilia(!) Pietersdr. van Uytgeest.
De jonggehuwden betrokken de vrije ambtswoning aan het Begijnhof. In 1599 sloot
Schuyt een nieuwe werkovereenkomst met de stad, waarin werd bepaald dat hij
alle veertien dagen(!!) het carillon moest versteken en wel met een ‘gewoon liedeken
1)
of psalm’ . Zonder twijfel heeft zijn canon ‘Bewaert. Heer, Holland’ (Nvb. 31) of zijn
Madrigaal ‘O Leyde gratiosa’ van de toren geklonken. Klokkenist is Schuyt niet
geweest, hoewel hij op nog andere wijze met het klokkespel in contact stond. De
stadsrekeningen vermelden n.l. dat hij de ‘Klokspeler’ (de term beiermeester heeft
afgedaan!) ‘in het componeeren van eenige muzykstukken om op de klokken te
spelen assisteert en onderrigt’.
Overeenkomstig de vermeerdering van werkzaamheden door het verzorgen van
2)
de speeltrommel werd het honorarium op ƒ 400. - gebracht, wat in 1611 met ƒ 50.
- werd vermeerderd. Sedert 1604 bespeelde hij elke dag van 11-12 uur (gedurende
de maanden April-October(!) het orgel in de St. Pieterskerk, waar hij sinds de dood
van zijn vader (in 1601) als organist werkte (aan de Hooglandse kerk was toen Jan
Philipsz. uit Haarlem benoemd). Bij zijn dood (in 1616) ging ongetwijfeld een beroemd
musicus heen. Want niet alleen als speler (in welke kwaliteit

1)
2)

De Calvinistische psalm heeft dus het R.K. Gregoriaans verdrongen (vgl. het Carillon te
Middelburg in 1505).
Dit duurde slechts tot 1601.
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hij deel uitmaakte van de Muiderkring), ook als componist had hij naam gemaakt.
Tot ± 1880 was echter van hem niet meer bekend dan een alt- en baspartij van
een vijfstemmig Madrigaal! Dank zij het geestdriftige vorserswerk der Vereniging
voor Noord-Nederlandse Muziekgeschiedenis zijn van Schuyt bekend: ‘Il primo libro
de Madrigali’ (1600, onlangs opnieuw uitgegeven door Prof. Smijers) en een Motet
1)
op een gravure van Z. Dolendo naar de Gheyn , voorstellende de H. Caecilia, op
het orgel spelend. Ten dele her-ontdekt zijn ‘Hymeneo overo Madrigali Nuptiali et
altri Amorosi. A sei voci; con un Echo doppio à dodici’ (1611). Dit twaalfstemmige
dubbelkoor ‘pian e forte’ leert ons dat Schuyt van de Venetiaanse vernieuwingen
kennis had genomen. Eveneens in enkele stemmen bewaard zijn de (voor stadpijpers
geschreven?) ‘Dodeci Padovane et altrante Gagliarde, Composte nelle dodici modi.
Con due Canzone fatte alla Francese per sonare à sei.’ Naar het gebruik van die
tijd is de Gagliarde (in 3/4) afgeleid van de Pavane (4/4). Geheel verloren gegaan
is een bundel ‘Hollandsche Madrigalen, met 5, 6 ende 8 stemmen’ (1603).
Ter illustratie van Schuyt's schrijfwijze volgt hier in Nvb. 30 het begin van één der
Madrigalen van 1600. In kort bestek geeft het alle stijlelementen weer: een pregnant
motief dat geïmiteerd wordt, rappe declamatie, harmonisch-getinte contrapuntiek,
streven naar klankvolheid en -evenwicht. In het algemeen is de uitdrukking
gematigder en minder aan één woord gebonden dan bij Tollius. Invloed van het
motet met zijn meer algemeen gehouden toonschildering is merkbaar:

1)

Het graveren van zingende of musicerende personen geschiedde doorgaans met zoveel
precisie, dat ook het gezongene werd afgebeeld. Hieruit is de druktechniek ontstaan, die we
muziekgravure noemen. Zie Seiffert: ‘Wat leren ons’ etc. (zie literatuurlijst), waar ook de
betreffende plaat is afgedrukt, blz. 14.
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Dat Schuyt in de traditie der Nederlandse polyfonie is opgegroeid mag wel
aangenomen worden als we zijn knap gevonden (en door Max Seiffert knap
hervonden) raadselcanon (de specialiteit van Obrecht, Ockeghem c.s.!) bekijken.
Het voorschrift luidt: ‘Canon doppia consequenza A 4. Ultimi erunt primi et primi
Secundi. Vices suas alternis quisque obitote. Quartae periodo, quitam periodum
reciprocam subciiciote!’ In Nvb. 28 zijn het begin van de gegeven melodie en van
de ontcijfering weergegeven.

Jan Pietersz. Sweelinck.
Wat er van Sweelincks levensloop bekend is, is verre van evenredig aan zijn
betekenis. Pas na het midden der vorige eeuw verschafte de ontdekking van twee
1)
afbeeldingen van de meester alsmede het trouwregister van Amsterdam de
zekerheid dat hij in Mei 1562 het levenslicht aanschouwde. Het aanvankelijk
genoemde geboortejaar 1540 kwam hiermee te vervallen. Over de geboorteplaats
bestaat nog geen volstrekte zekerheid, toch schijnt Deventer de voorrang te
verdienen boven Amsterdam. Revius schreef n.l.:
‘Van Deventer nochtans dien grooten sangher quam.’
In ieder geval stamt de componist uit een Overijssels geslacht (hierop wijst ook de
uitgang ink), zij het dan dat hij zijn ‘van’ aan zijn moeder dankte, die Elsken Sweling
heette. (Met de spelling van de namen nam men het zo nauw niet, die van de
componist ontmoeten we op 24 ver-

1)

Het eerste is een schilderij, misschien door Sweelinks broer Gerrit geschilderd (deze was
leerling van Cornelis Cornelissen te Haarlem en leraar van Pieter Lastman), gedateerd 1606
en met het opschrift: AEtatis 44 anno 1606.
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schillende manieren! Hijzelf gebruikte achtereenvolgens Swelingh, Swelinck en
1)
Sweelinck) . Ook de naam van zijn vader: Peter Swybertszoon is typisch Overijsels.
Van moederszijde heeft hij wel de naam maar schijnbaar niet de muzikaliteit geërfd;
hoewel deze stam niet van kunstzinnigheid was ontbloot: zij telde verschillende
goudsmeden.
Van Peter Swybertszoon weten we daarentegen dat hij vóór 1566 in Amsterdam
organist was aan de Oude Kerk. Eén van zijn voorgangers op het in 1544 gebouwde
orgel was Cornelis Schagen geweest. Diens honorarium was ƒ 52.- per jaar, dat van
Peter Sweling ƒ 70.-, samen met de ‘blaeser’. Tot 1573 heeft de vader zijn orgel
bespeeld, hij werd toen opgevolgd door Cornelis Boscoop, die echter in hetzelfde
jaar overleed. Jan Pietersz. kreeg zeer waarschijnlijk zijn eerste lessen van zijn
vader tot diens dood in 1573. Algemene ontwikkeling werd hem bijgebracht door
de bekende pastoor der Oude Kerk: Jacob Buyck. Aan zijn verdere muzikale
opleiding werd de hand gelegd door de Haarlemse stadsmusicus Jan Willemszoon
Lossy (± 1545-1629), die we reeds enkele malen hebben ontmoet. In een latere
acte lezen we:
‘verclaert noch d'eersame van Noort alleen, dat hij oock meermaels
gehoort hett dat Jan Pieterss Swelingh in zijn leven organist vande ouwe
kerck, zijn kunst van d'eersame Jan Willemss der Requiranten over
grootvader geleert hadde.’
Dat hij bij deze studie steun van de magistraat of particuliere zijde heeft genoten is
wel zeker. Zijn zgn. Venetiaanse studiereis moet als een uit de lucht gegrepen
bericht van Mattheson aangemerkt worden. Reeds in 1577 kreeg Jan Pietersz. zeer
waarschijnlijk de betrekking die zijn vader bekleed had, na 1580 is dit zeker en wel
met de vergoeding van ƒ 100.- per jaar. (De stijgende lijn der honoraria bewijst de
toenemende waardering voor de muziek!). Tien jaar later was zijn aanvankelijk
minder gunstige financiële positie zover verbeterd dat hij in het huwelijk kon treden
met Claesgen Dircksd. Puyner, dochter van een welgesteld koopman uit Medemblik.
In verband hiermee werd zijn salaris verhoogd tot ƒ 300.-. De kerk was inmiddels
(na het ‘omgaan’ der stad in 1578) aan de Calvinisten gekomen en de laatste
salarisverhoging geschiedde dienovereenkomstig ‘door kerkmeesteren met advijs
van myne Heeren

1)

De naam schijnt afgeleid te moeten worden van swelan = droog en ink = afkomstig van een
hofstede, m.a.w. afkomstig van een dorre hofstede. Dat is heel wat minder fantastisch dan
de afleiding van Dr. Scheltema, die de naam wilde terugbrengen op het latijnsche Suavilingius
van suave = zoet en lingua = tong (voor orgel).
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1)

Burgemeesteren’. Waarschijnlijk betaalde ieder der beide partijen een deel , zoals
bij Schuyt of later bij Jacob van Eyck te Utrecht.
Steeds meer kwam Sweelinck in aanzien, steeds meer ging de Magistraat inzien
dat haar grote stadgenoot een parel was aan Amstelredams stedekroon. En ze wist
dat te waarderen. Omstreeks deze tijd schijnt Sweelinck een stadsbetrekking bekleed
te hebben. Misschien was hij stadscembalist, want in de rekeningen van 1605 lezen
we: ‘Mr Jan Pietersz. ƒ 5, 17 stuivers, die hij verschoten heeft voor een laecken cleet
tot behouff en conservatie van Stadts clavecimbel, die tot verscheyden reysen op
diverse plaetsen ontboeden en gebruyct wort met believen van heren burgermrn.’
Dit clavecimbel zal wel het instrument zijn dat de meester in 1604 te Antwerpen
gekocht had; in dat jaar werd hem n.l.
‘betaelt de somma van tweehondert gulden over de coop van een nyeuw
clavecimpbel, tot Antwerpen gecoft tot behouff deser stede ende over de
oncosten, gevallen in 't brengen van Antwerpen hier mitsgaders voor de
dedicatie, bij hem deser stede gedaen van zeeckere psalmen.’
Mr Sweelinck (over wiens Psalmen hieronder meer), was een aanzienlijk man
geworden. De besten van het land telde hij onder zijn vrienden. De dichter Hooft
wist zich in 1630 nog een gezegde van de ‘musicijn’ te herinneren toen hij aan
Huygens schreef over ‘een deuntjen, zoo fraej (plagh Mr Jan Pietersz. Sweelingh
te zeggen) als over twee voeten gaen magh’. Aan een ander voornaam vriend, de
predikant Baudartius danken we de beschrijving van een aardig staaltje van
Sweelincks improvisatiekunst. (Zoals bekend bestond de voornaamste taak van de
organist uit het variëren a vue van Psalmen en liederen op de weekse en Zondagse
orgelbespelingen). In Baudartius ‘Memoryen’ dan lezen we:
‘My gedenckt, dat ick eens met eenighe goede vrienden by meyster Jan
Petersz Swelinck mynen goeden vriend, gegaen zijnde in de maend van
Mey, ende hy aan het spelen op zyn Clave-cymbel ghecomen zijnde, het
selfde continueerde. tot omtrent midder nacht, spelende onder andere
het liedeken Den lustelicken Mey is nu in zynen tijdt, d'welck hy soo ick
goede memorye daer van hebbe, wel op vijf-en-twintigerley wijzen speelde,
dan sus dan soo. Als wij op stonden ende onsen afscheyt wilden nemen,
so badt hij ons, wij souden doch dit stuck noch hooren, dan dat stuck,
niet connende op houden, also hij in een seer soet humeur was,
vermaeckende oock hem selven.’
Ook in de vriendenkring op het Muiderslot was de meester een graag geziene gast.

1)

r

De stad betaalde blijkbaar de helft: ‘Jan Pietersz. organist binnen desz Stedebetaelt vyff en
't zeventich gl. over twee quartieren Jaer wedden’.
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De eerste vrouw van de Drost: Kristina van Erp behoorde tot Sweelincks beste
leerlingen. Bij haar dood zong Vondel:
Beluyt Kristijn met droeven sangk,
Sy volghde dichtst den cymbelklanck
Van Swelingh, onder al
Het maeghdelijk getal.

Een ander voornaam ‘liefhebber’, Cornelis Plemp, was eveneens leerling...en vriend
van de meester. Maar ook de vakleerlingen stroomden hem toe; bij zijn (inmiddels
weer tot ƒ 360.-, verhoogd salaris) kwam hij zodoende tot welstand. Van de
eenvoudige Kalverstraat verhuisde hij naar de meer aanzienlijke Koestraat(!).
Van de Nederlandse organisten, die hun techniek en improviserendvariëren bij
hem kwamen ontwikkelen, noemen we allereerst de veelbelovende Deventerse
jonkman Claude Bernhardt, die als zovelen aan de goedgeefsheid der stedelijke
overheid zijn opleiding dankte. Op 2 September 1615 hebben
‘Schepen ende raedt vergunstigt die persone van Claude Bernhardt nae
Amsterdam op haer ed. costen, bij mr. Johan Petersz. Swelinck te reisen,
ende sich bij denselven in die kunste van 't orgelspelen bij provisie voor
een halff jaer te oeffenen, ende willen schepen ende raedt mr. Jan voorn.
het leergelt betalen, ende darenboven noch gemelten claude t'allen
vierendeel jaers voor sijne montcosten ende onderholdinge toeleggen
vijffentwintigh goltgl. waervan hij nu datelick een vierendeel jaers bij
anticipatie ontfangen sal. Des hy sich verbinden sal, naedat hij in die
kunste voorss. ervaren ende expert sal zijn, der stadt sekere jaeren stevigh
ende vast verobligeert te wesen, gelyck hij sulcks bij handtastinge an br.
Hemert angelooft heeft.’
De volgende resolutie van de Amsterdamse Raad (1604) is bizonder leerzaam:
‘Voorts is geresolveert dat men de swager van Mr Willem (Aertsen), den
organist (van de Nwe. Kerk), sal aenleyden omme voortaen myne heeren
op maeltijden ende andersins onder den clavecymbel ofte eenich ander
bequaem instrument te dienen met een fiolontgen, in plaetse van den
blinden discipel van Mr Jan Pietersz., den organist, dye nae den Haech
gaet.’
De blinde leerling is zeer waarschijnlijk Pieter de Voois, wiens zoon Alewijn Pietersz.
op aanbeveling van Huygens organist van de Domkerk in Utrecht werd in 1626, en
die negen jaar later als zodanig de St. Pieterskerk te Leiden diende. De resolutie in
kwestie leert ons dat bij de tafelmuziek een clavecimbel meespeelde (de zin van
de resolutie is niet overmatig duidelijk: werden er solostukken (madrigalen met
begeleiding b.v.) op de viool gespeeld?). Misschien heeft Sweelinck enige tijd op
deze wijze het stadsclavecimbel bespeeld?
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Andere Nederlandse organisten van naam, die aan Sweelinck hun opleiding te
danken hebben, zijn de reeds genoemde W. Aertsen en Michäel Utrecht (later
organist te Kopenhagen; zie A. Hammerich in gedenkboek Scheurleer, blz. 142),
waarbij nog een anonieme Rotterdammer komt, die ook een toelage van de stad
kreeg om in Amsterdam te studeren.
Een andere leerling kwam uit Leiden. De betreffende brief van de Leidse Magistraat
1)
volgt hieronder . Zij typeert de hoogachting die men voor Sweelinck had, alsmede
de zorg der stedelijke overheid voor de muziek:
Constrycke, eersaeme, voorsienige seer discrete meester Mr. Jan
Pietersz. Sweeling, Musicyn en Organist tot Amsterdam.
Constrycke, eersaeme, voorsienige, seer discrete goede Vrundt,
Alzoo Mr. Pieter van Rhynsburch, een van onse ordinarysse musicyns
ons te kennen gegeven heeft - hoe dat hij wel van meninge zoude zijn,
zyn soon Jan Pietersz. van Rhynsburch, die wij onlancx hebben
aangenomen om waer te nemen het Speelwerck van de Clocken, wat te
doen ouffenen in 't spelen op d'Organen, waerinne alzoo Uw.E. een expert
en befaemd meester is, hadde hy, om te dien eynde eenich faveur by
Uw.E. te gewinnen, goet gevonden aen ons te verzoucken enige brieven
van voorschrijven aen Uw.E. die wij hem, ten insichte zyn Soon een goet
aennement Jongman is, redelick in de musycque geouffent en die ons
en onse gemeente goet contentement doet int spelen opte clocken, wel
hebben willen mededeylen, verzoucken daeromme dat Uw.E. in faveur
van de aengename en heerlicke const van musycque believe de voorn:
Mr. Pieter behulpich en favorabel te zyn in tgene hy nopende de voorsz.
zyne Soon aen Uw.E. zal willen verzoucken, waer aen de Const
vordernisse, hem groot behulp en ons sonderlinge vrientschap geschieden
zal, die wy tegens Uw.E. bij alle gelegentheyt zullen zoucken t' erkennen.
Hiermede
Constrycke, eersaeme, voorsienige, zeer discrete, goede Vrundt in de
bescherminge des Allerhoochsten bevolen. In Leyden (Juni 1616).
2)
Uw. E. goede vrunden Burgemrs. en Regierders der Stadt Leyden .
Een bewijs van Sweelincks grote naam is verder het feit dat van ver over de
landsgrenzen de leerlingen naar Amsterdam stroomden. Het begon ± 1606 toen
Jacob Praetorius (Hamburg), Paul Siefert (Danzig) en Samuel Scheidt (Halle) zich
meldden.
Mattheson zei van de eerste in zijn ‘Ehrenpforte’ dat hij ‘den Leib ohne
sonderlichen Bewegung hielt, und seinem Spielen ein Ansehen

1)
2)

Meegedeeld door Dr A. Bredius in ‘Gedenkboek Mengelberg’, blz. 133.
Let op de echt Barokke, pronkerige breedsprakigheid! Mr P.v. Rhynsburch was oom
van Jan Steen.
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gab, als ob es gar keine Arbeit war’; deze speeltechniek had zijn leermeester hem
bijgebracht. Later volgden: Heinrich Scheidemann (Hamburg); uit dezelfde stad
Ullrich Cerniz, Melchior Schildt (Hannover), Math. Leder (Bohemen (later Danzig),
Jonas Zornicht (Koningsbergen), A. Düben (Stockholm), Georg Brucke (Berlijn);
verder G. Scheidt, I. Habben en Albert Janssen.
Habben getuigde in 1628 dat hij ‘na Ambsterdamb vertrocken undt bey dem
wijdtberoemden undt vortrefflichen Künstler Sal. Mr. Johan Petersz. Swellingk
gelijckfalls einige Jahren mij in der lehre begeven’ had. Van anderen wordt verhaald
dat zij tot hun dood een portret van de meester bezaten. Toen deze op 16 October
1621 - nog in de kracht zijner jaren - het tijdelijke zegende, liet hij een omvangrijk
geesteslegaat na. Evenwel niet alleen voor zijn leerlingen! En niet alleen in zijn
instrumentale (klavier) compisities, die waarschijnlijk ontstaan zijn voor zijn discipelen
(z.o.). Vier dagen na zijn afsterven verscheen het vierde en laatste deel van zijn
Psalmen: een der monumentale toegangspoorten tot de muzikale Barok.
De meerstemmige bewerking van het Calvinistische Psalter heeft Sweelinck zijn
leven lang beziggehouden. De eerste proeven dateren uit het eind der jaren van
negentig; zij zijn geschreven voor het muziekgezelschap, waaraan ook Tollius zijn
Madrigalen opdroeg. Ze staan (anoniem) in een verzamelbundel (het zijn de Psalmen
3 en 10), die geheel gewijd is aan de meerstemmige Psalmcompositie, in dier voege
dat een zekere Louis Mongart o.a. motetten van Lasso psalmteksten ondergeschoven
heeft. Tot die tijd had Sweelinck zich alleen met het Chanson beziggehouden en
hij had daar succes mee gehad, want een blijkens de opdracht uit 1584 daterende
bundel werd 10 jaar later herdrukt. Eén van de chansons hieruit werd zelfs later (in
het te Utrecht in 1601 verschenen luitboek van Joachim van de Hove) herdrukt in
de vorm van een duet met luit-begeleiding. Transcriptie was ook toen een eer, die
alleen aan ‘populaire nummers’ te beurt viel. Het is typerend voor de tijd van ontstaan
(monodie en basso continuo) dat de bewerker sopraan en bas van het origineel
gehandhaafd heeft; de luit-begeleiding geeft, naar de aard van het instrument,
versieringen van de middenstemmen. (Vgl. Nvb. 32a en b). Andere Chanson-bundels
dateren van 1592 en 1593; ze zijn niet teruggevonden. Na deze tijd echter wendt
Sweelinck zich hoofdzakelijk tot de Psalmcompositie. Ter recreatie van dit grootse
werk componeerde hij in 1612 nog ‘een snoer der kostbaarste
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1)

paarlen van de Nederlandse Huismuziek’ , de: ‘Rimes françoises et italiennes’: duet
en en terzetten. In een notedop geven zij de typische eigenschappen van Sweelincks
stijl, uiting van het visionnair-realisme van de Barok: knappe polyfonie, die niet
terugdeinst voor canons, omkeringen etc., maar hiermee verbonden een frapperende
werkelijkheidszin. Ter illustratie kozen wij enkele maten uit ‘Voicy le gay Printemps’
2)
(2e deel: Le dieu Mars . De nabootsing van het alarmsignaal (grootvader Van
Haydns Militaire Sinfonie, van idem zoveel ‘Slagen bij Waterloo’ (en elders) en...van
Debussy's ‘En blanc et noir’) is door

1)
2)

Prof. Dr. Max Seiffert in zijn inleiding tot deel VIII van de door de Vereniging voor
Noord-Nederlandse Muziekgesch. uitgegeven ‘Werken van J.P. Sweelinck’.
Aldaar blz. 15.
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de twee elkaar imiterende stemmen op onnavolgbare en toch simpeldoorzichtige
wijze tot stand gebracht. (Zie Nvb. 33).
Compositorisch-technisch gesproken bieden deze werkjes een grote vooruitgang
1)
op de Chansons, waarvan Prof. Seiffert zegt: ‘Een melodische grondstof was hier
niet voorgeschreven en toch hebben sommige gedachten iets onvrijs of missen de
noodige veerkracht.’ Hij doelt hier op de Psalmen die wèl een voorgeschreven
melodische grondstof hebben, n.l. de melodieën van Maitre Pierre en Bourgeois en
die Sweelinck als een breed-schouwend muzikaal bouwmeester doen kennen.

Als echt Nederlander heeft Sweelinck de bouwstoffen voor zijn levenswerk uit ‘aller
Herren Länder’ gehaald. Wel heeft hij die tot een geheel eigen, nationaal en in het
kader van de tijd passend geheel samengevoegd, maar de oorspiong der bouwstoffen
is toch te herkennen. Vastgeworteld staan de Psalmen in de Nederlandse traditie
met mis- en motet-techniek, cantus firmus en doorimitatie. Bij sommige psalmen is
n.l. de melodie als zodanig in één der stemmen gelegd (indien meer coupletten
gezongen worden verspringt de c.f. naar een andere stem), bij andere wordt de
melodie gebruikt om er een motief van te vormen, dat in de verschillende stemmen
doorgevoerd wordt (Cantus prius factus-techniek dus). Toch is de on-aardse rust,
kenmerk der oudere

1)

Werken, deel VII, inleiding.
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polyfonie (vgl. Obrecht (Nvb. 26), het Leidse Requiem (Nvb. 27) en Boscoops
Psalmen (Nvb. 28b), niet alléén kenmerkend voor Sweelincks Psalter. Hij heeft de
‘aardsgezinde’ aanwinsten van Chanson en Madrigaal als echt, realistisch voelend
Nederlander, niet versmaad. Meer nog: hij heeft die tot een organisch geheel met
de strenge stijl weten samen te smelten. Van het Franse Chanson (jeugdwerken!)
heeft hij de rappe declamatie gebruikt. Soms ter wille der illustratie: b.v. op de
woorden mille, aux combats, die dan snel herhaald worden. (Vgl. ook de
klanknabootsing van de harp in Psalm 150: et la harp' harp' harp' harp'!). De
hoofdbron dezer tekst-illustratie was echter het Madrigaal. Eén van zijn ‘effecten’
is het gebruik van onverwachte harmonische wendingen (vgl. Nvb. 29b op dolce).
In Psalm 33 ontmoeten we zo'n madrigalisme: eveneens ter belichting van het begrip
doux laat de componist op elkaar volgen een c-moll, g-moll en d-dur-accord (de
psalm-melodie ligt in sopraan en tenor): Nvb. 34.

Ook de chromatiek wordt door Sweelinck gebruikt; begrippen als douceur e.d.
worden erdoor gemarkeerd. Melismen wendt de componist bij voorkeur aan als er
sprake is van s'enfuir, les eaux, chanter, glorieux, chasser; octaafsprongen ontmoeten
we bij: mon cri, montagne, cieux. ‘Les Malins’ worden gebrandmerkt door
octaaf-parallelen! En dat alles geschiedt met een souvereine stofbeheersing, met
een polyfoon doorvoeren van aangenomen motieven, zoals dat nà noch vóór hem
ooit is gedaan. Zelfs in de achtstemmige psalmen (de Venetiaanse klankpracht!)
weet hij dit te bereiken. Zo heeft hij in zijn Psalmen hetzelfde principe gevolgd dat
we ook ontmoet hebben in Nvb. 33: contrapuntisch-constructivisme verenigd met
toonschildering. Aan de muzikale Barok heeft hij zodoende eens en voor al de weg
gewezen; de weg, die ook de muziek van de Barok gaan moest, die van het
visionnair-realisme. Want niet alleen in ons land waren Sweelincks Psalmen
1)
‘populair’, hoewel ze niet voor de Calvinistische Eredienst bestemd waren .

1)

Blijkens een voorwoord tot het muziekcollege waren ze geschreven voor de huiskamer: ‘Et
comme vous-vous assemblez ordinairement pour, joignant vos voix en un doux concert
Musical, imiter des esprits.’ De 4 bundels verschenen in 1604, 1613, 1614 en 1621.
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Zo kon het zegelied van Samuel Ampzing op de overwinning van Piet
Hein in 1629 (zie inleiding), op de melodie van Psalm 68, ‘ook geheel
gesongen worden op de volle Musyke met ses stemmen van Mr. Jan
Pietersz. Sweelinck.’
Ook Duitsland nam kennis van Sweelincks levenswerk.
In 1616 verscheen te Berlijn een bloemlezing 4-6 st. psalmen met de
teksten van Lobwasser, samengesteld door Martinus Martinius. Op de
titel wordt gesproken van ‘des weitberümbten Musici und Organisten zu
Ambstelredam in Hollandt’; in het voorwoord heet het: ‘Wann dann
dieselbe (= de Ps. van “den vornehmen Musicus, Herr J.P. Sw.”), eines
besonderen artificii und anmutigkeit(!) sein, das ich mich nicht erinnere,
ob ich dergleichen gesehen’.
Daar deze bundel ‘bey jedermann fast angenehm war’, was de
samensteller in 1618 ‘zu fortsetzung desselben weiters ermahnet worden’.
Nog in 1641 duikt Ps. 72 op in een anthologie te Breslau, met tekst ‘Ehre
sei Gott dem Vater’.
Ook te Koningsbergen, Danzig en vooral te Hamburg werd vocaal werk
van Sweelinck bewaard.
Van nog meer betekenis werden zijn instrumentale composities, die zijn Duitse
leerlingen meenamen naar hun vaderland.
Ook in zijn klaviercomposities spreekt het cosmopolitische van Sweelinck. In
tegenstelling tot de koormuziek kon Mr. Jan hier niet op een traditie voortbouwen.
Dank zij zijn sterke persoonlijkheid wist hij echter een Nederlandse instrumentale
kunst te scheppen. Hij maakte hierbij gebruik van de Engelse en de Italiaanse
klavier-compositie. De eerste, hoofdzakelijk gedragen door virginal-virtuozen, vond
haar beste uitingsvorm in de variatie; de tweede - meer kerkelijke gebruiksmuziek
- in ricercare, fantasie en canzona.
De Engelse invloed was hier tamelijk groot in het begin der 17e eeuw, zoals we
nog zullen zien. Sweelinck was goed bekend met de muziek der Virginalisten en
omgekeerd.
1)

Onze meester nam een canon van John Bull op in zijn compositie-leer ,
de laatste componeerde een fuga over een thema van Sweelinck. Veel
werken van deze zijn in Engelse handschriften bewaard. Ook de notatie
verraadt Engelse invloed (o.a. het gebruik van de 6-lijnige balk).
Als Sweelincks Variaties een andere geest ademen dan de brillante Engelse, dan
is dat behalve aan zijn landaard, te danken aan de Italiaanse muziek met haar
vormvastheid, zulks in tegenstelling tot het soms oeverloze musiceren der
Virginalisten. Sweelincks Variaties worden gekenmerkt door een logische opbouw:
naar het midden neemt de bewe-

1)

Deel X der Volledige Werken van Sweelinck, uitgegeven door de Vereniging van
Nederlandse Muziekgeschiedenis.
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ging toe, om naar het slot weer rustiger te worden. Het meest zeggen ons zijn
ruisende variaties op wereldlijke wijzen (o.a. het prachtig doorwerkte ‘Mein junges
Leben hat ein End’ en ‘Est ce Mars’). De Psalmvariaties (waarin de c.f. steeds intact
blijft, in tegenstelling tot de wereldlijke) hebben meer betekenis voor de toekomst:
door 's meesters Duitse leerlingen kwamen zij aldaar, dank zij het belangrijke aandeel
der muziek in de eredienst, tot grote bloei.
Ook t.a.v. de Italiaanse kunst handelde Sweelinck als zelfstandig musicus en in
zijn Fantasia schiep hij, uit Canzona en Ricercare, een nieuwe vorm. Met de Canzona
heeft Sweelincks Fantasia het vasthouden aan één hoofd-thema gemeen, aan het
Ricercare heeft hij het doorvoeren van meerdere korte nevenmotieven ontleend.
Het hoofdthema krijgt de betekenis van een c.f. (het gaat in lange noten), de meer
beweeglijke tegenthema's worden er op alle mogelijke manieren mee gecombineerd.
Vooral de chromatische fantasie is een wonder van muzikale constructie (men zie
de uitstekende analyse in Van den Sigtenhorst Meyers grote Sweelinck-biografie).
Het grondthema is hier gevormd uit een chromatisch opgevulde kwart, die een
Nederlandse vinding schijnt te zijn.
Nog eigener zijn Sweelincks Toccata's, die ‘degelijker’, meer motivisch verantwoord
zijn, dan de meer ‘speelse’ Italiaanse werken.
Zijn improvisatie-lust leefde de componist uit in de geheel nieuwe
‘Echo-fantasieën’, die gebaseerd zijn op de consequente herhaling van een motief
in een minder sterk klankvlak.
**
*

Sweelincks betekenis voor de Europese muziek ligt hierin dat hij, dank zij de
mogelijkheden, die landaard en tijdsomstandigheden hem boden, alle bestaande
stromingen als in een brandpunt heeft doen samenkomen en met de dus ontstane
nieuwe of vernieuwde vormen de wereld verder heeft geholpen. Staande in ons
land, met het gezicht naar het Oosten, waren het 't Zuiden (Italië en Frankrijk, resp.
met Toccata, Ricercare, Canzona, Madrigaal en Chanson), het Westen (Engeland
met de Variatie) en Nederland (Mis en Motet) die hem ‘ravitailleerden.’ Zo is
Sweelinck ‘in hoofdzaak degene geweest, die voor het belangrijkste deel de
instrumentale uitdrukkingsvorm heeft weten te omlijnen voor de komende
1)
geslachten’ .

1)

Van den Sigtenhorst Meyer: ‘J.P. Sweelinck en zijn instrumentale Muziek’, blz. 12.
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Men heeft Sweelinck wel de ‘Duitse organistenmaker’ genoemd. Toch heeft ook in
Noord-Nederland zijn kunst nagewerkt. Als improvisator en speler genoot zijn zoon
Dirck (1591-1652), die zijn vader aan de Oude Kerk opvolgde, een buitengewone
reputatie. Ook als componist heeft hij naam gemaakt, hij schreef o.m. vocale
composities (o.a. een 5-stemmig ‘Caecilia’).
Ter illustrering van het aanzien, waarin Dirck stond, volgt een schrijven
van P.C. Hooft aan Baeck, toen de eerste de Prins van Oranje in 1630
ontvangen moest en daarvoor op het Muiderslot Dirck wilde ontbieden:
‘Vooreerst wenschte wel dat Mr. Dirk Sweeling moghte beweeght ende
bewillight worden...om hier te koomen...(om) op de Clavecimbel (te)
speelen. Indien UE. zich niet sterk maekt hem te bepraeten, moght zien
oft de Ridder Reael aen wien mij dienstelijk gebiede, met behulp van
mijne Neeven Simon de Rijke ende P. Jansz. Hooft zoude konnen
goedtvinden de H.H. Burgemrn. eens daer af te spreken, om te zien oft
hunne E.E. gelieven moghte Sw. daer af een woordt te doen zeggen...Zoo
men met Sw. niet te rechte raken kan, diende d'organist van de Nieuwe
Kerk...gesproken, die 't niet weigheren zal.’
Leerling in de 2e graad was J(e)an Adam(s) Reinken. Deze was geen Nederlander:
27 April 1623 werd hij te Wilshausen in de Elzas geboren, 4 jaar later vestigde het
gezin zich te Deventer, waar J(e)an in 1650 een stadsstipendium kreeg; zeer
waarschijnlijk werd hij leerling van Scheidemann te Hamburg, waar hij in 1662 zijn
leermeester opvolgde. Hij heeft grote naam gekregen als koraal-improvisator, waarbij
hij zich vooral toelegde op het koloreren van de koraalmelodie.
Bij zijn huwelijk dichtte een collega:
Sein Kunst manierlich Spiel Verblümen
Verdient ein unvergleichlichs Rühmen.

Een Nederlandse nabloei is het Tabulatuurboek van Anthony van Noordt (1659):
een reeks psalmvariaties, waarbij de c.f. steeds intact wordt gelaten, zoals Sweelinck
deed, en waarbij de tegenstemmen hun motivisch materiaal aan de gegeven melodie
ontlenen. Met Van Noordt zijn we in de practijk van het orgelspel gedurende het
verloop der 17e eeuw beland.

Organisten, orgelspel en orgelbouw.
In de 17e eeuw betekende de organist voor het muziekleven meer dan in de 19e.
Eén van de oorzaken is dat het orgel het klankideaal van de tijd dichter benaderde
dan later. Voor het objectivisme, het ontijdelijke, het bovenpersoonlijke, dat in de
Barok leefde, betekende de ‘starre’, onbewogen en onbeweegbare orgeltoon de
adequate uitdrukking. Verder
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vormde het orgel een onmisbare steun bij samenspel en samenzang, het was a.h.w.
het centrum, de muzikale kern; want zoals we bij Sweelinck al zagen komt naast
het horizontale, nu ook het verticale element naar voren. Voor dit laatste zorgde het
orgel: het hield de polyfonerende zangstemmen harmonisch bij elkaar. Zo was de
organist in feite en rechtens kapelmeester: hij zorgde voor de eenheid. In deze
laatste functie nu treedt hij, bij gebrek aan meerstemmige kerkmuziek bij ons niet
op. Des te meer werd van hem gevraagd als ‘concert’-speler. Voor een orgelconcert
was aanvankelijk de Godsdienstoefening aanleiding. We herinneren aan de
instructies van de Arnhemse Magistraat in 1589. Dat nog in de 17e eeuw
verschillende in Gereformeerde kerken spelende organisten Roomskatholiek waren
behoeft dan ook niet te verwonderen. Dit was het geval met de vermaarde Cornelis
Helmbreecker (vanaf 1625 te Haarlem), met C. Verrijt (vanaf 1644 te Rotterdam);
aan de Arnhemse organist Johan Morleth werd gevraagd of hij, ‘papist zijnde, sich
tot het speelen der psalmen op den orgel soude willen gebruiken laten.’
Verwonderlijk is het daarom als we lezen dat sommige organisten vanwege hun
Remonstrant-zijn afgezet werden.
Er zijn over dit onderwerp enkele aardige anecdotes bekend. Aan zeker
organist werden de ‘Drie artikelen tegen de Remonstranten’ ter tekening
voorgelegd. Zonder aarzeling plaatste hij zijn naam onder het stuk, terwijl
hij zei: ‘De heren zullen van mij niets eisen wat tegen mijn geweten ingaat.’
Een ander echter weigerde, wel wilde hij desgewenst het bewuste
document op muziek zetten!
Men was het er echter niet helemaal over eens of de organist kerk- dan wel
stadsdienaar was. We herinneren aan de salaris-regeling! Hoe het zij (de kwestie
komt nog ter sprake): zijn instructies ontving hij vooralsnog van het Stads-bestuur.
Zo is de organist Simson te Delft (in 1654) ‘ook gehouden te spelen alle Vrijdagen
ende Saterdagen des avonts van vijff uyren tot ses uyren’. Waar het ging om recreatie
der burgerij was de toegang vrij, men kon zelfs vrij uit- en in lopen. Dat de burgerij
er behoefte aan had blijkt uit het verzoekschrift dat zij in 1634 tot de Haarlemse
1)
overheid richtte en wat typerend genoeg is om het in zijn geheel te citeren :
‘Vertonen met behoorlijcke eerbiedinge de ondergeschreven, ende
verscheyden andere Musiciens ende liefhebbers der selve loflycke conste
binnen dese Stadt, hoe dat de E. Heeren hebbende doen maeken het
nieuw orgel in de Groote Kercke alhier, een

1)

Inv. Archief der Stad Haarlem, II, no. 710. Vgl. B. I, 54.
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werck voorwaar dienende tot vermaack van de borgers, cieraad van de
kerck ende vermaardheyd van onse burgerlycke Stad; sy Supplianten
niet conden nalaten haare E. door desen hertelyck te bedancken voor de
gedragen sorge, moeyten, ende costen. Vorder ootmoedelyck
versoeckende ende vriendelyck biddende dat haare E. considererende
dat het oude orgel, overmits syn onbequamheyd, weynigh ende niet dan
op Sondaen werde gebruyckt, sy alsnu door de goede gelegenth. van dit
nieuwe werck geliefden ordre te stellen, dat op het selve (ten minsten bij
1)
den wintertijd , wanneer de luyden door ongestuymigheyd des lochts
weynich mogende buyten wandelen, meest haer toevlucht na de kercke
2)
nemen ) wat meerder moghte werden bespeelt, het waare dan wercke
daaghen voor de predicatien, ende als voor den middagh geen predicatie
geschied, des middaghs ten half twaalven, wanneer in de kercke ordinaris
(= gewoonlijk) oock veel wandelaars syn, ofte op andere bequaame uyren,
die haare E. daer toe geliefden te ordonneren, waer door de dagelijksche
toehoorders souden te meerder vermaack genieten, ende het voors.
instrument dat veel gelds gecost heeft, door gestadigh onderhouden ende
bespeelt te werden, niet dan te beter blyven, ende dies te meerder overal
by een ijgelijck soude werden vermaard(!!). Te meerder dewijle dese stad
tegenwoordigh is versien van een goed ervaren ende sonderlingh
3)
vermaard meester : ende oock mede meest in alle andere notable steden
van Holland gebruijckelijck ende in observantie is, daghelycx voor de
predikatie te werden gespeelt, selffs op haar beste orgel, door 't
frequenteren van 't welcke so wel den voorsanger, als de luyden die te
kercke sijn te vaster werden in den toon gestelt, ende dies te meerder
ende meerder in de const van musijcke, ende wel singen van de psalmen
geoeffent.’
Tot de ‘andere steden in Holland’ behoorde ook Delft, waar Mr Corn. Schoonhoven
moest spelen:
‘het geheel jaer deur sondaechs voor de middagh nae de predicatie ende
voorts het wintersche halff jaer, beginnende den eerste october ende
uytgaende de leste martii incluis vijff daghen van der weecke, te weten
sondaechs, smaendaechs, swoensdaechs, vrijdaechs ende saterdaechs
savons ten vijff uyren geduyrende een vol uyre tot ses uyren toe.’
De Nederlandse jeugd zou zichzelf evenwel verloochend hebben als zij geen
baldadigheid uithaalde tijdens deze ‘promenade-concerten’. Zo moesten in 1602
4)
maatregelen tegen onregelmatigheden te Leeuwarden getroffen worden . In diezelfde
stad gingen de organisten, toen de Raad hun beval (1637) met het
orgelspel-voor-de-dienst te beginnen direct na het klokluiden, in staking. Bij Schuyts
levensbeschrijving kwam reeds een ‘verchiering totten organen’ ter sprake, waarvoor
hij twee koorknapen moest opleiden. Ook instrumentale solisten werkten mede;
allereerst kwamen de stadspijpers hiervoor in aanmerking. Een
1)
2)
3)
4)

Vgl. de instructie van Schuyt en de onderstaande van Schoonhoven. Zie verder de
grote Sweelinck-biografie van B.v.d. Sigtenhorst Meyer, blz. 91-98.
Ook deze toestand ligt in het verlengde der Middeleeuwen, waarin het leven zich
afspeelde in en om de Kerk, waarin de Kerk midden in het volle leven stond.
D.i. Cornelis Helmbreker.
Vgl. Const. Huygens ‘Gebruyck of Ongebruyck’ (herdruk R'dam 1937), blz. 16.
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Duits reiziger vermeldde dat zich in de Oude Kerk te Amsterdam soms ‘ettliche
Sänger und Kunstspieler hören lassen’. In 1628 wordt de vermaarde Utrechtse
‘blazer’ Thomas Dusart toegestaan
‘ten eynde den orgel in de kerke van de Dom te Utrecht met musique
worden gebeterd omme alle Sonnendagen, Feestdagen ende andere,
naer occurentie van tijden ende saecken, metten cromhoorn ofte cornetten
(= zink) op die voorsyde orgel te spelen.’
Ook de Nijmeegse stadstrompetter moet zijn Cornet bespelen bij de
1)
‘orgelconcerten’ .
Wàt de organisten speelden hebben wij bij de behandeling van
Sweelinck-als-organist reeds gesuggereerd. In dit verband verdient vermelding wat
Dullaert dichtte op het spel van de organist der St. Laurens te Rotterdam (1659):
Gij breekt op Zwelings edle zwier
Uw Psalmen geestig in der haast
En op zoo veelderlei manier
Dat keurige ooren staan verbaasd.

De vreugde in het steeds op andere wijze belichten van een muzikaal uitgangspunt,
de kunst der variatie, gaf dan ook het aanzien aan het Barok-orgel met zijn t.o.v.
het Renaissance-instrument kleuriger dispositie, zijn karakter-stemmen:
‘Wanneer gij 't vijf en twintig paar
Registers uit het orgel trekt
Daar elk, bij beurten voor en naar
Ons oor een andre toon verstrekt.
Dan hoort men Harp, en Veel, en Luit
Bazuin, Schalmei en Veld-trompet,
En Lier en Holpijp, Cyther, Fluit,
En Nachtegael, Cimbael, Kornet.’

Een ander tijdgenoot, een Remonstrants predikant, deelt ons het volgende mee
(brief van 13 Februari 1641): ‘Onder degenen die de muziek beminnen ben ik één
en vinde mij altemet des avonds in de kerk om den meester een psalm (dat
doorgaans geschiedt op elk vers, met verscheidenen registeren ende melodieën
verscheydelijk zwierende) te hooren spelen.’
De Barokke zin voor nabootsing spreekt hier een duchtig woordje mee.
Ook het uitwendige van het Barok-orgel ademde deze geest.
In de kunst van het improviserend ‘breken’ hadden vele het ver ge-

1)

H.C. Rogge: ‘De Toonkunst te Nijmegen’. T. VII, 151.
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bracht; de bekendsten noemden we reeds (J.P. en Dirk Sweelinck, Helmbrecker,
Crabbe, de De Vooisen, Verrijt, de Van Noorts (o.a. ook Sijbrant te Haarlem 1692,
daarvoor aan de Oude Kerk te Amsterdam), de Lossy's (W.J., Nic en Johan) en
Henri Speuy te Dordrecht (deze

Afb. 15. Dirk Scholl
1)

gaf in 1610 een Psalmboek voor orgel of clavecimbel uit) . Van deze allen is weinig
bekend, Cornelis Helmbreecker was organist-klokkenist der St. Bavo te Haarlem.
Van zijn composities zijn o.m. bekend een gelegenheidswerk voor de inwijding van
de nieuwe rector aan het Gymnasium (1628). Meer bekend is Dirk Scholl (afb. 15),
die zijn vader

1)

Exemplaar in het Gemeente Museum te Den Haag.
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opvolgde te Arnhem. Ook de vrouw zijner keuze, Johanna van Noort, stamt uit een
organisten-geslacht: zij is de dochter van de Amsterdamse organist Jacob van Noort,
geparenteerd aan de genoemde Sijbrant. In 1665 verwisselt Scholl Arnhem voor
Delft, waar hij als klokkenist-organist der Nieuwe Kerk tot zijn 86e jaar werkte (†
1727). Zijn stadgenoot Hendrik Cornelisz. Poot wijdde hem een gedicht, waarin o.m.
staat:
't Kundigste gehoor werd rijkelijk voldaan
De blijdschap leedt geen banden,
De droefheid zelf most nooit dan vrolijk van hem gaan,
Zoo zong hij met zijn handen.

De regels zijn typerend voor de muziekopvatting van die tijd. Overeenkomstig de
belangrijkheid van het orgel in het 17e eeuwse muziekleven werd ook aan de
orgelbouw veel zorg besteed. Nieuwbouw werd echter weinig verricht: veelal betrof
het uitbreiding van bestaande Renaissance-instrumenten.
Beroemde orgelbouwers waren:

Verder de Duyschots (w.o. Jan). Nog was de orgelbouw geheel Nederlands: over
het algemeen zijn de instrumenten klein. Na 1700 komt het monumentale
laat-Barokke orgel van Schnitger hier zijn intrede doen. Hieronder volgt de dispositie
1)
van een door G. Germen Hagerbeer te Nijkerk gerestaureerd instrument . Pedaal:
een goede lieflicke(!) Trompet. Hoofdklavier: Prestant, Holpijp, Fluit, Octaaf, Nassat,
Cymbel, Scherp, Mixtuur, Sifflet, Trompet, Trommel, Nachtegaal. Positief: Prestant,
Holpijp, Quintadeen, Scherp, Mixtuur, Regaal.
Wat over het algemeen opvalt is de kleine en zwakke pedaal-bezetting.
Later zullen we zien, waarmee dit verband houdt.
We hebben nu al met verschillende organisten kennis gemaakt, die ook als
klokkenist werkzaam waren. Ook het klokkespel mocht zich zeer in de gunst onzer
voorvaderen verheugen.

1)

N. XXVI, 241. De voetaanduiding ontbreekt.
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Klokken, klokkenisten en klok-gieters.
Na 1650 gaan de openbare orgelvoordrachten aan actualiteit inboeten. Ook het
instituut der stadspijpers ziet haar invloed verminderen. De organisten krijgen een
andere, nauwer aan de Eredienst verbonden taak. De stadspijpers gaan zich meer
toeleggen op het huiselijk musiceren in samenwerking met de gegoede standen.
Het ‘klokmuziek’ echter kwam aan de gezonde behoefte tot algemeen-toegankelijke
gemeenschapsmuziek tegemoet. Het beleefde om en na 1650 een ongekende
1)
bloei . De stadsrekeningen van het stralende centrum Amsterdam spreken
boekdelen:
In 1622 werd betaald aan Hendrick Aelke, Clockgieter, f 24.723(?) voor
leverantie van 28 klokken, omme tot een speelwerck inde Oude kerxtoorn
te dienen; in 1643 maakt Jan Adriaansz. Leeghwater er een voor de
Westertoren; in 1656 werd aan alomon Verbeeck, kloksteller ‘betaelt de
somma van hondert gulden voort spelen van de klockens op de Beurs
Toorn,’ in 1657 aan ‘stadsspeelluyden betaelt f 100, 16 st. over 't opnemen
van het speelwerck van de clocken op de Zuyder toorn.’ In hetzelfde jaar
krijgt François Hemony ‘clockegieter’ een bedrag van ± f 5500.- voor
klokken op de Beurstoren en de Zuiderkerk ‘en het beyerwerk van dien.’
Een jaar later ontvangt hij f 9380,- voor het nieuwe klokkenspel op de
Westerkerk-toren, in 1660 voor dat van de Oude Kerk.
Uit de resoluties van de Thesaurier blijkt dan verder dat in 1661 de
speeltrommels van Oude Kerk en stadhuis worden omgewisseld. Voor
de toren van het nieuwe stadhuis ‘sal Hemony gieten een accord van
clocken tot een speelwerck’. Een verruiling tussen Beurs-, Reguliers- en
Leidse toren heeft plaats in 1668, in welk jaar ‘is gecocht van Pieter
Hemony een horlogie met een ton op de Regulierstoorn, mits dat hij een
slinger aent horlogie sal maken en het werck in de toorn stellen, dat het
behoorlijck gaet en also een jaer langh goet onderhouden, doch sullen
de heeren (= het gemeentebestuur), de note, die op de ton gesteke sullen
worden selffs becostigen’.
Uiteraard hadden ook de klokkenisten hun instructies. We vermelden hier die van
Claude Bernhardt, Sweelincks leerling. Van hem werd in het sterfjaar van zijn
leermeesters geëist, dat hij:
‘Alle daege precys van 12 uhren tott halff eene, voortz des Sondaeges
und werckeldaeges een halff uhr voor die predicatie und des Wunsdaeges
und Saterdaeges, als het merckeldach is, des voermiddages omtrent tien
uhren een uhrlanck op die clocken sall spoelen.’
Nog in 1742 moest de toenmalige Haagse stadsbeiaardier (Albertus Groneman)
elke Maandag en Vrijdag van 11-12 uur spelen, en in de laatste jaren der eeuw
merkte de Engelse musicoloog Burney op, dat de enige muziek in ons land was ‘the
jinging of bells and ducats’.

1)

Noord-Nederland telde in de 17e eeuw tachtig klokkespelen! Het Zuiden had er honderd!
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De meest fameuze klokkenist der 17e eeuw was Jonker Jakob van Eyck, vermaard
om zijn adeldom, zijn blindheid, zijn klokken- en fluitspel, gelijk blijkt uit zijn grafschrift:
Van Eyck van 't braaff geslagt der Baxen leyt hieronder
God nam ('t) hem (in) 't oog, maar gaff 't hem weer in 't oor
In mond en vingeren en scherpheyd van gehoor
1)
In fluyt en klokken (kerk) spel, een aller Eeuwen wonder .

Wat betreft de adellijke afstamming uit het geslacht Bax heeft P.T.A. Swillens (zie
literatuurlijst) de volgende stamboom vastgesteld:

Het geslacht stamt misschien uit Maaseyck, waaraan ook de schilders Jan en Hubert
hun naam danken. Via Geertruida Bax, nicht van Jacobs moeder en grootmoeder
van Constantijn Huygens zijn de musicus en de dichter-staatsman-muziekliefhebber
aan elkaar verwant. In zijn brieven noemt Van Eyck Huygens steeds ‘Cousyn’. Over
de periode van Van Eycks geboorte (± 1590) tot zijn benoeming aan de Dom te
Utrecht (1624) is niets bekend. Dat hij toen al een zekere roem had blijkt uit het feit
dat hij de Magistraat eisen stelde. Hij meldde haar n.l.:
‘dat hij wel gesint was (daar) te blijven, als hij maer hadde 400 guldens
's jaers, daer op hij als een blint man, die hulp moet hebben, soberlich
genouch soude moeten gedoen.’
Deze - overigens niet buitensporige - eis werd ingewilligd. Voor dit honorarium werd
blijkens de instructie verlangd: een uur spelen elke Maandag- en Donderdagochtend;
elke dag in de weken voor Kerstmis en Pasen, evenzo op Nieuwjaars- en
Hemelvaartsdag, acht dagen vóór en na Magdalenadag (22 Juni) en verder bij
feestelijke gelegenheden (ontvangst van hoge personen, inwijding der Universiteit
1636!). Reeds in 1628 wordt op zijn verzoek het carillon uitgebreid tot 30 klokken.
Voor een salaris van ƒ 500.- moet hij vanaf dat jaar de klokken der andere torens
inspecteren en enkele leerlingen (plaatsvervangers, eventuele opvolgers) opleiden.
Voor een lesklavier van ‘dartich cimbaelt-

1)

De woorden in parenthèse zijn een andere lezing, het kerkspel als orgelspel op te vatten
schijnt niet gerechtvaardigd. Nergens wordt Van Eyck als organist genoemd.
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gens’ wordt hem ƒ 400.- verstrekt (1631). Het volgend jaar krijgt hij naast de Domtoren
die van de St. Janskerk te bedienen; voor ƒ 80.- per jaar moet hij elke Zondag en
Vrijdag een uur spelen, bovendien vanaf Mei tot ‘Doms Kermis’ elke avond. In 1648
wordt dit bedrag met ƒ 20.- verhoogd ‘mits dat hij de wandelende luyden op 't Kerkhof
somwijlen met het geluyt van zijn fluytgen vermake’. Vaak is Van Eycks spel in
dichtmaat bezongen. Eén specimen volgt hier:
Hoe krielde straat en steeg wanneer g'in Mey en Lenten
Des avonds queelden op den toren van Sint Jan
De Juffers, kap en strik, en schoen, en sluier an
Vliegt na het kerkhoff toe elk uyt sijn huys en tenten.

Op de vraag wat en hoe Van Eyck op het carillon speelde wordt, evenals t.a.v. diens
fluitspel onder nader ingegaan.
Van een stedelijke was Van Eyck inmiddels een nationale beroemdheid geworden
en de steden rustten niet voor hun nieuwe klokkespel van de meester een ‘bewijs
van goed gedrag’ ontvangen had ('s-Hertogenbosch (1643), Zutphen (1644),
Deventer (1647)). In 1657 verlaat Jacob van Eyck het tijdelijke; zijn opvolger, Johan
Dicx, was waarschijnlijk een leerling van hem.
De combinatie blazer-carillonneur treffen we ook aan bij Michiel Servaesz Nouts
1)
(Neyts of Nuyts), die bovendien schilder van formaat was . Geboren te Delft in 1620
of 1621 werd hij door een geestdriftig en muziekminnend stadsbestuur op volkomen
on-Nederlandse wijze in 1659 benoemd tot klokkenist op de nog te bouwen toren(!)
van het nieuwe stadhuis te Amsterdam, welker klokkenspel in 1664 gereed was!
De betreffende resolutie luidt:
‘Dat hij wort gestelt ende gecommiteert tot clockenist ende tonnist ordinaris
van het klockengespel, gedestineert om gestelt ende gehangen te worden
in de te maken Thoren op het stadhuys deser Stede.’
Tot zijn dood in 1693 was Nouts (behalve stadsspeelman) nog klokkenist der
Zuiderkerk. Van de Amsterdamse klokkenisten was Salomon Verbeeck (aan de
Zuiderkerk tot 1660, aan de Oude Kerk tot 1685) wel de bekendste. Hij inspireerde
Vondel tot zijn prachtig ‘Op 't Klockmuzijck van Amsterdam.’
Naast de reeds genoemden verdienen hier vermelding: Joan du Sart (Haarlem),
David Slegtenhorst (Leiden), Willem Meester, Joan Carel

1)

Zie A. Bredius: ‘Schilders-Musicanten’ (O.H. XXXVIII, 180).
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Valbeck, Harmannus van Eyck en Pieter Pater (de beide laatsten in Den Haag),
Egb. Enno Veldkamp (Leeuwarden en Alkmaar).
Het repertoire der klokkenisten zal hoofdzakelijk bestaan hebben uit Psalmen en
wereldlijke liedjes, al of niet gevarieerd. In 1655 verscheen te Deventer een
muziekboekje van de Nijmeegse Goosen Jemens van Vreeswijck, dat blijkens de
titel ook geschikt was voor Carillon. Ter illustratie van 17e eeuwse
Carillon-arrangement volgt hier het lied ‘De Mey die comt ons bij’ uit het Carillon-boek
1)
van P.F. Phil. Wijckaert (Gent 1681): Nvb. 35.

Over wat op de uren door het mechanisch spel ten gehore werd gebracht zijn we
beter ingelicht en wel door Commelin in zijn ‘Beschrijving van Amsterdam’ (1694).
Ook hier gold het variatie-principe, want er klonk:
‘voor 't slaan der heele uuren de wijze van een Psalm, eerst enkel,
gebroken, verdubbelt, zomtijds met 4 of 5 accoordeerende tonen gelijk,
ook wel dat de Basklocken de rechte wijs houden, en de superiusklocken
daer boven uyt kolloreeren en fugeeren; voor 't slaan der halve uuren
speelt men ook wel Psalmen of Lofzangen, maar duurt omtrent half zoo
lang als de heele uuren; de quartieren speelen zonder slach, en hebben
slechts een versken van een regel, omtrent maar 5 of 6 maten lang; op
zommige tijden speelt men ook wel May-liedtjes of ander vermaakelijke
deuntjes nadat het den meester in den zin komt, want gemeenlijk worden
de wijzen 6 of 8 maal of meer jaarlijks veranderd.’
Behalve dat het aantal ‘verstekingen’ verminderd is, is ongeveer 100 jaar na Schuyts
opdracht, in het repertoire weinig verandering gekomen. Na 1700 echter keert het
ten kwade: de band met het volk wordt losser.

1)

Zie v. Duyse: ‘Melodie van het Ned. en Fransche Wereldlijke Lied’, blz. 294.

W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandse muziek

130
Behalve de reeds vermelde Jan Cal, die de speeltrommel verbeterde moet Jurriaen
Spraeckel uit Zutfen genoemd worden, vooral om zijn samenwerking met de
beroemde klok-gieters François en Pierre Hemony, die als zovele vreemdelingen
in ons land ‘een blijvende stadt’ gevonden hadden. Geboren te Levecourt in
Elzas-Lotharingen vestigden zij zich, door de oorlog uit hun land verdreven, na een
verblijf in Duitsland, te Zutfen (vóór 1640). In het rustige Nederland konden zij
ongestoord hun vreedzame arbeid verrichten (hoewel zij zo nodig ook geschut
goten, in 1672 b.v.!). Na verschillende losse klokken geleverd te hebben, werd in
1646 het carillon voor de Wijnhuistoren te Zutfen voltooid, ‘anderer naebuirige steden
1)
speelwercken in toon ende resonnantie te boven gaende’ . Een spel voor het
naburige Deventer volgde in 1647. Tot 1660 voorzag François de torens van Arnhem,
Doesburg, 's-Hertogenbosch, Purmerend, Enkhuizen en Utrecht van carillons. Merk
op hoe zijn naam vanuit Zutfen concentrisch verbreid wordt. Dan eist de ‘Koningin
der Europese steden’, Amsterdam, ook hem voor zich op. Aanleiding is het
gereedkomen van Jacob van Campens nieuwe Stadhuis in 1655. Op 6 November
van dat jaar stuurde de Amsterdamse Magistraat aan François Hemony (‘In den
Isendoorn op die nieuwe stadt te Zutfen’) het volgende schrijven:
‘Eersame François Hemony!
Alsoo wij uwe tegenwoordigheyt geerne hier zouden hebben ter oorzake
van 't klokgespel voor ons nieuwe raedthuys mitsgaders omdat wij oock
met UEd wel wilden spreken aengaende diergelijck werck voor den oude
Kerkstoren en andere plaetsen binnen deser stede, so hebben wij UEd.
wel willen verzoucken met den allereersten herwaerts over te komen en
verzekeren UEd., dat ons daardoor vriendtschap zal geschieden, dewelcke
wij genegen zullen blijven erkennen.’
Waaraan hadden de gebroeders (i.c. François) een dergelijke grootscheepse
opdracht te danken? Aan hun geheim om de klokken absoluut zuiver op toon te
krijgen. Hoe hierbij te werk werd gegaan vertelt J.P. Fischer, de 18e eeuwse
Utrechtse klokkenist (zie afb. 30) in zijn ‘Verhandeling’ (blz. 3):
‘Als hij eene klok gegoten hadde, was se altijt iets hooger van toon als
na behooren; maer om se leeger te krijgen hadde hij eene bysondere
machine, waerinne hij de klok 't onderste boven keerde, en door 5 of 6
man liet omdraeyen, ondertusschen hield hij

1)

Zie F. Timmersmans (op. cit.), blz. 59. e.v.
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een scharpe bijtel van binnen tegen de klok, tot datse op de behoorlijke
1)
toon was, ende daer by dorste niemand spreeken .’
Dit laatste geschiedde met behulp van afgestemde staven, die resoneerden zodra
de ronddraaiende klok haar juiste toon had bereikt. Hetzelfde schijnt overigens reeds
door Van Wou te zijn toegepast.
François (na diens dood in 1664 volgde Pierre zijn broer in de hoofdstad op) kreeg
van de Magistraat de vrije beschikking over een werkplaats ‘aan de Stadt-Bermpte’
en hier voltooide hij de carillons voor de Zuiderkerk (1657), de Westerkerk (1658),
de Oude Kerk (1660) en het Raadhuis (1664).
Terecht kon Fokkens zeggen:
Noyt was ons Amsterdam met sulck vermaeck(!) geciert;
Dit zoet gespeel door straet en boom en burgwal zwiert.

In een brief, die Pierre schreef aan burgemeester Booth uit Utrecht, somde hij (nog
2)
niet eens) alle carillons op, die hij, of zijn broer, of beiden gemaakt hadden . De lijst
vermeldt o.m. Rotterdam (2), Amersfoort, Delft, Kampen, Utrecht (3), Haarlem,
Gouda, Groningen, Maastricht, Den Briel, Weesp, Antwerpen, Gent. (e.v.a. Vlaamse
3)
steden, waaraan hij leverde nadat het Noorden ‘vol’ was). Tot in Hamburg, Mainz,
Darmstadt en Stockholm werden de carillons der gebroeders gevraagd. De omvang
der door hen geleverde ‘klokgespelen’ loopt van 22-42 klokken. Een in stoute
fantasievlucht ontworpen spel zou 5 ½ octaaf omvatten (kleinste klok 5 kilo, grootste
22 ton!). (Een dergelijk werk is na de Wereldoorlog in Amerika vervaardigd).

Stadsspeellieden.
De derde groep musici, die aan het verlangen naar openbare muziekboefening
tegemoet kwamen, waren de ‘stadsmusicyns’. In de eerste helft der eeuw beleefde
dit instituut een grote bloei, aansluitend op de

1)

2)
3)

1

1 2

De absolute toonhoogte varieerde tussen gis en b -c = 435 trillingen per sec.: Over
het algemeen zijn ze aan de hoge kant: kleine klokken, minder klokspijs, lager kostprijs!
Ze werden geleverd in de reine stemming, de chromatische verhogingen (cis en dis
ontbraken in de bas!) werden waarschijnlijk berekend volgens Ath. Kircher
(cis, dis, fis en gis 25/24 × de stamtonen en bes als kwart van F.
O.H., Jg. XIV, blz. 56.
Van de 35 zijn er hier 26 bewaard gebleven.
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Renaissance. Amsterdam telde 6 stadspijpers, Groningen 4 en Utrecht 4-6. Uit de
instructies der laatste stad (1643) vermelden we:
1e. de speellieden hebben naast de instrumenten, die eigendom der stad
blijven, eigen speeltuig. 2e. Zij moeten elke dag te 11.30 ure op het
stadhuis spelen. 3e. Zij hebben het monopolie om op particuliere
maaltijden te spelen. 10e. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding van ƒ
5.-. 15e. Als ze voor de stad spelen zijn ze verplicht de kentekens (zilveren
letters) te dragen.
Dit openbaar musiceren viel zeer in de smaak. Het vormde een stedelijke attractie.
Zo vermeldt een schrijver over Amsterdam:
1)

‘Alle dagen tusschen elf en twalef uuren wordt uit de venster na de Markt
door ses Stads-Musikanten verscheyde Muzikale stukken gespeelt op
Schuyf-trompet of Bazuyn, Kornet of Kromhoorn, tot vermaak(!) der
wandelende kooplieden en andere inwoonders en vreemdelingen, dat
heel uytnemende vermakelijk is om aan te hooren.’
Waarlijk: muziekloos is onze Gouden Eeuw niet geweest!
De vraag wat de stadpijpers speelden kan ook hier niet zonder meer beantwoord
worden. Waarschijnlijk werd meer zelfstandige instrumentale muziek ten gehore
gebracht dan tijdens de Renaissance. Het zullen vooral dansen en danssuites
geweest zijn, en waar de productiviteit van ons land niet bijster groot was (Susato
en Schuyt (Pavanes!) uitgezonderd!) zal men zich wel met Suites van Schein, Peurl,
Pezel e.a. tevreden gesteld hebben. Bizondere aandacht verdienen de stukken van
2)
onze landsman Melchior Borchgrevink . Als voorbeeld van de stoere stijl waarin
deze openlucht- en feestmuziek werd geschreven, citeren wij het begin van een
3)
Intrada (plechtige, statige intochtsmuziek; ook wel bij het begin van het concert
gespeeld?) van Alexander Orologio: Nvb. 36. Maar ook de a-cappella muziek moet
te oordelen naar de regels uit Vondels ‘Inwijdinge van 't Stadthuis t' Amsterdam’
een deel van het repertoire hebben gevormd:
Hier blazen schuiftrompet en kromme en rechte fluit
Orlandoos grooten geest ter heerenvenstren uit,
Ter eere van de Wet, en burgerwandelaeren,
Verquickt door bly muzijck, in ongeruste maeren
4)
Van oorloge of tempeest .

1)
2)
3)
4)

Van het stadhuis.
Opnieuw uitgegeven door H.F. Wirth voor de Vereniging van Noord-Nederlandse
Muziekgeschiedenis.
Gedenkboek D.F. Scheurleer, Den Haag 1925, blz. 219 (K. Nef: ‘Die Intraden von A.O.’).
Met fluit is hier bedoeld: zink. ‘Wet’ = Magistraat. Het zijn de regels 511 t/m 515.
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Wat betreft het spelen bij niet-officiële gelegenheden (o.a. bij bruiloften, maaltijden,
serenades; het spel in de kerk is natuurlijk vervallen!) hierover kan men in het werkje
van D.J. Balfoort (‘Het Muziekleven’) aardige bizonderheden aantreffen. In de
muziekherbergen en dansscholen vinden, evenals bij de serenades, de speellui
een nieuw arbeidsterrein, hun geopend door de steeds groeiende zelfstandigheid
der Burgerij, die welvarend was, geld had en die niet aarzelde dit om te zetten in
muziek. Zo oefenden vooral de ‘burgermuziekgezelschappen’ aantrekkingskracht
uit op de ‘musicyns’, die als ‘meester’ een welkome versterking vormden in de
gelederen der liefhebbers.
Zo verplaatst zich het musiceren steeds meer naar binnen: in Utrecht is vóór 1688
het openbaar spelen in onbruik; te Amsterdam is dat het geval na ± 1665.
Ook de Stadstrompetters verdwenen uit de gezichtskring.
Een instructie van 1655 te A'dam vermeldt dat zij de wake moeten houden
van 9.30 's avonds tot het luiden van de poortklok, elk uur een signaal
moeten blazen, en elkaar aflossen om te rusten.
In Leeuwarden waken zij (in 1560) 's zomers van 10-4 en 's winters van
9-5, zij moeten elk uur een lied (in 1643: òf psalm(!) spelen op alle 4
hoeken. Tussen deze bedrijven door wordt van hen verwacht dat ze naar
onraad uitzien. In 1643 spelen zij bovendien (evenals de ‘pijpers’) elke
dag van 11-11.30.

Het kerkgezang.
Voor we ons wenden tot de beoefening der huismuziek willen we enkele woorden
wijden aan het kerkgezang, dat via het orgelspel, zoals we zien zullen, in de nabijheid
van het stedelijk musiceren kwam te staan. Dit geldt uiteraard alleen voor het kerklied;
het door het Calvinisme in de kerk niet geduld meerstemmig musiceren moest thuis
plaats vinden. Dat koorbewerking der Psalmen geliefd was, wordt, behalve door
Sweelincks Psalmen, wel bewezen door het feit dat die van Goudimel (de eenvoudige
zetting) nog herdrukt werden te Delft in 1602 en te Leiden in 1620, die van Lejeune
in 1629, 1633 (2 ×), 1635 en 1664!
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Pogingen om andere dan psalmteksten in liturgisch verband in te voeren (d.i. als
gemeente-lied) liepen op de on- en machtswil der predikanten vast. Reeds in 1587
ging te Leiden de volgende ordonnantie zee in:
‘De schoolmeesteren off meesteressen en zullen de kinderen niet mogen
1)
leeren de oude bédingen (= gebeden) daer d'Ingelsche groete ooc eenige
wangeloovige spreucken inne vervatet staen, noch ooc d'oude benedysten
(= gebeden voor de maaltijd) noch de zeven psalmen daer de letanie
innestaet noch de Leyssen boucxkens.’
Verschillende omstandigheden stijven ons in de overtuiging, dat ook hier het
geestdrijven der predikanten achter stak. In ieder geval verscheen in 1615 een
bundel ‘Hymni ofte Loffsangen op de Christelijcke Feest-Dagen’, zijnde 58 ‘gezangen’
voor feesten als Kerstmis, Pasen e.d. Van de 58 liederen waren er 14 vertalingen
van Middeleeuwse Hymnen; in tegenstelling met deze en andere vertalingen (die
de originele melodie bewaren) werden de nieuw gedichte teksten op bestaande
Psalm-wijzen gezongen. De bundel greep terug op de oude volksliederen:
‘Alleen sijn in sommige oorden den Gemeynen Man in handen gelaten
eenige geestelijcke Liedekens, die men Leyssen noemde, som heel, som
halff Duytsch ende Latijn, als Een Kindeken is ons geboren, Puer nobis
nascitur, In dulci jubilo, Dit 's den Dagh der vrolijckheidt, Christus is
opgestanden.’
Hij wilde daarentegen (zoals Luther deed) voortbouwen op wat in de late
Middeleeuwen zo sterk leefde:
‘Evenwel hebben Eenvoudigen, simpele herten de selve (de Leysen) in
hare Huysen gesongen, op dat zy, niet moghende den Heere in der
Gemeynte opentlijck loven in haar Moeder Tale, hun in hare Familien
souden behelpen soo sij best konden.’
Toch schijnt de poëtische realisering van dit ideaal rijkelijk hoogdravend, dus niet
geschikt voor gemeente-zang, te zijn geweest. Mede ter completering van vroegere
gegevens betreffende het geestelijk volkslied volgt hier de in bedoelde bundel
voorkomende notatie van het bekende kerstlied (vgl. Nvb. 15): Nvb. 37.

2)

Officieel erkend werden alleen: de 150 Psalmen en de ‘Enige Gezangen’ , terwijl
3)
‘Het gezang “o God die onze Vader bist” in de

1)
2)
3)

D.i. het ‘Ave Maria’, de ‘Engelse’ (= Engelen) boodschap aan Maria.
Zie achterin het Ned. Herv. kerkboek.
Berijming van Utenhove.
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vrijheid der kerken werd gelaten, dat ze 't zelve gebruiken of niet, zoals zij 't
goedvinden’.
Vooral in Friesland en Drente werd het vrije kerklied gecultiveerd; zonder twijfel
1)
is hier sprake van Luthers-Duitse invloed. Men legge onderstaande ‘vertaling’ naast
het Duitse origineel (zie het openingskoor der Mattheus-Passion van J.S. Bach):
O Lam Godes onschuldich
Aan Stam des kruyces geslachtet
Altijt bevonden geduldich
Hoewel Ghij wordet verachtet.

De Drentse kerkorde van 1638 vulde de bepalingen van 1618/'19 op eigen
gelegenheid aan: ‘Wordt oock in de vrijheyt der kercken gestelt daerenboven
sommige geestlicke gesangen, die in sommige kercken noch op de Feestdagen
gesongen werden, ofte gebruicken ofte nae te laeten.’
De Calvinistische machtshebbers zorgden er echter wel voor dat ook deze vorm
van ‘volksvermaak’ (als zoveel andere, wereldse) geëlimineerd werd. Dat ze zichzelf
van hun ravitailleringsbasis, de vastgewortelde volkskunst, afsneden, zouden zij
later tot schade hunner leer ervaren. De verwaarlozing van het kunstzinnige element
heeft echter reeds vroeg zowel tot klachten als tot verbeteringspogingen geleid.
Voor wij deze de revue laten passeren, dient nagegaan te worden, wat de oorzaken
van het snel toenemende verval zijn. Op de eerste plaats moet erop gewezen worden
dat de massa der kerkgangers aan de steun van een voorzanger-alleen niet genoeg
had. Te minder omdat de melodie-bouw met zijn vrije rhythme zich bij het 17e
eeuwse stijlbegrip kwalijk aansloot. Huygens sprak dit uit toen hij zei: ‘Sommige
wijzen zijn vrij ongemeen ende van onhandsame tonen’. Later schreef hij (in een
brief uit 1658): ‘Wat een ordentelickheit van geschal in onse kerken veroorsaekt
werdt door de onkunde vande meeste menschen in een groot deel viese, swaere
ende ongebruickelicke gesanghen.’ De grote kerkruimten hebben ongetwijfeld het
hunne gedaan in het proces der vervlakking van het rhythme, dat ten slotte eindigde
in iso-rhythmiek. De voorzangers hebben ondanks alle maatregelen de ontwikkeling
van dit proces niet tegen kunnen houden. Een aardige anecdote van de problemen
dienaangaande is bekend uit Arnhem, waar in 1610 besloten werd

1)

Gezongen vóór het avondmaal.
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‘overmits groote dissonantie in den Cantu bevonden wort, hetwelck
vermoedelijck geschiet doordien dat tota Ecclesia niet ghenoechsam des
succentoris voersanck horen kan dat hie hem setten sall voeren den
Predigstoell.’ Het hielp blijkbaar weinig, want 13 jaar later moest hij zich
bedienen van de ‘pikstok’...
Een ander verhaal vermeldt hoe de voorzanger (doorgaans een man van een zekere
1)
muzikale eruditie ), daar de gemeente niet naar hem luisterde, een gestoelte liet
timmeren zo hoog als de preekstoel. Langer dan één Zondag heeft de betreffende
stellage geen dienst gedaan: het negatieve resultaat en de verontwaardiging van
de dominee deden op de voorzanger van toepassing zijn: wie zich verhoogt etc.
Een psalm-verbeteraar (Ds. Geldrop in 1644) getuigde in het voorwoord van zijn
‘Psalmen in rym en dicht gestelt om gezongen te worden’ etc.:
‘Nu zingt men doorgaans loom, lam, slepende gelijk een schip in de rivier
tegen de stroom wordt opgetrokken...men derf van silbe tot silbe geen
geluit slaan of een ander moet eerst voorgaan.’
In dezelfde geest sprak Huygens zich uit:
‘Het laet sich onder ons veeltijdts aenhooren, als ofter meer gehuylt oft
geschreeuwt dan menschelick ghesongen werde...De Toonen luyden
dwars ondereen, als gevogelte van verscheiden becken. De maten strijden
als Putemmers, d'een dalende sooveel d'ander ryst. Daer werdt om 't
seerste uytgekreten, als of 't een sake van overstimminge ware.’
Het is niet op de laatste plaats de vertaling van Datheen met haar tegennatuurlijke
rhythmiek geweest, die het rhythmisch verval in de hand heeft gewerkt. Huygens'
afkeer van de bundel zal hiermee wel samengehangen hebben:
Ja, dat één van Datheen, daar is de wereld zat na,
Hoe zoo? 't Is 't oudste kindt en daarom goedt en zoet
De vromen zijn er meê tevreên in haar gemoedt
't Mag wezen: maar ik vrees, 't is al te vreen op Godt na.

Door de hand te houden aan het aangegeven rhythme trachtte men de zang op peil
te houden. Zo Voetius in 1663, toen hij schreef: ‘Dat allen toch vooral de hele en
halve noten wel onderscheiden, want het bevordert de schoonheid.’
Men trachtte dit te vergemakkelijken door boven elk vers de muziek te plaatsen.
Zo lezen we in de voorrede van Camphuyzens Psalmberijming (1661):

1)

Behalve b.v. in Leusden (1606) waar van hem (d.w.z. de koster!) getuigd wordt dat ‘hij selffs
een valsche stem heeft’.
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‘Wij hebben (in deze nieuwe druk) op alle versen Musyck-Noten ghestelt,
op dat het te beter ghesongen konde werden, insonderheydt van die
ghene die in de Musycke geoeffent zijn.’
Dit laatste: de muzikale opvoeding der kerkzangers was reeds een punt van
overweging in het door de Synode van Wesel (1568) uitgegeven Handboek:
‘Art. 32. In welke Gemeynten scholen zijn, waerin de Schoolmeester in
Musyke is ervaren, die sal den kinderen voorsingen, ende daarop zullen
d'andere lieden volgen. Maar daar geen scholen zijn, ofte de
Schoolmeesters onervaren in de Musyke, niet en konnen voorsingen, sal
dienstig zijn, ten minsten één voorsanger te stellen, om het volk in 't singen
voor te gaan, ende haar gesang te matigen en te reguleeren, ende dan
allermeest, als de Predikant in Musyke geheel onervaren is.
Art. 33. Ten sal niet vreemt zijn, dat men in de Kerke hangt eenige borden,
of taferelen, waarinne kortelijk de wijze van Psalmsingen, ende de
gewoonlijke konst van singen wordt uitgeleyd; op dat niet door het qualijk
singen des volks, ofte ergernisse, ofte stoffe tot belachen, de ongelovige
werde gegeven.’
De laatste zinsnede is typerend voor de a-aesthetische, en utilistische instelling van
het Calvinisme.
Noodzakelijk is dus een juiste, tekstzuivere notatie. Hiertoe werd de eerste steen
gelegd door David Mostart in 1598, notaris en muziekliefhebber te Amsterdam, hij
bleef hierbij echter niet staan, maar kwam tot een nieuwe solmisatie met de
lettergrepen bo, ce, di, ga, lo, ma, mi. Door het invoeren van een zevende toon brak
hij met het hexachordmutatie systeem van Guido. (Zie literatuurlijst: G. Lange).
Om de benaming te vergemakkelijken plaatsten sommige uitgevers naast de
noten-op-de-balk de beginletters der zangnamen d (= do), r (= re) etc. Een andere
tegemoetkoming aan de muzikale ontwikkeling der kerkgangers was de
vereenvoudiging der sleutels: i.p.v. steeds verspringende sleutels (die het lezen
1)
zeer bemoeilijken) voerde Cornelis de Leeuw († ± 1657) één vaste sleutel in . Hij
schreef ook het niet aan overmaat van duidelijkheid lijdende ‘Muzykonderwijs’ dat
nog steeds vele onzer Psalmboeken ‘siert’. Zijn grootste betekenis is wel geweest
dat hij Mostards werk heeft voortgezet en een definitieve grondleggende ‘oertekst’
heeft uitgegeven (in 1649), die basis werd voor practisch alle andere Psalmboeken.
Dezelfde De Leeuw ‘moderniseerde’ ook het rhythme der psalmwijzen, deze waren
echter (typerend voor het Barokke autoriteitsgeloof en de onaantastbaarheid van
eenmaal kerkelijk ge-

1)

De titel van Camphuysens Psalmberijming vermeldt dat zij ‘geheel op Musycknoten en éénen
sleutel gestelt’ is (1661).
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sanctionneerde melodieën) voor huiselijk, niet voor liturgisch gebruik bestemd! Ze
zijn te vinden in zijn bundel ‘Christelycke Plichtrijmen’ (1648) en genoteerd op de
halve waarde (ook het oude 16e eeuwse

1)

notenbeeld had zijn betekenis verloren, de halve noot was daar als regel teleenheid,
in de 17e eeuw was dat de kwart, zoals nu nog), geschreven in de g-sleutel en in
‘modern’ rhythme (zie Nvb. 38). Maar ook vanuit de tekst werd gepoogd het rhythme
te verbeteren. Zo richtte Ds. Geldrop in 1644 zijn verzen zo in, dat veertig melodieën
2)
voldoende waren ze te zingen . Regelrecht tot de accent-kwestie richtte zich
Camphuyzen in zijn geciteerde bundel, waarvan de voorrede van de 2e druk
vermeldt:
‘In de 81. Psalm is merckelijcke veranderingh geschiedt, en de dichten
die tegen den accent gestelt en ghedruckt waren, zijn na 't eyghen
maecksel van den Autheur met den accent overeen gebracht.’
Nog een andere aanpassing aan de ‘moderne’ behoefte woord en toon te laten
overeenstemmen is die van Ant. Deutekom in Utrecht (1657). Hij trachtte Datheen
te verbeteren door middel van ‘herzinginge’, gebaseerd ‘zo op het ouwde als
hedendaagsche Musicyns gebruick’ in het verdubbelen van gehele zinnen, laat
staan woorden. (Nvb. 39).

Van hier naar de geheel vrije Psalmcompositie is slechts een stap. De 17e eeuwse
monodie (het éénstemmig zingen met begeleiding van een toetsinstrument) had
echter op nog andere wijze de Psalm-practijk beïnvloed.
De verschillende pogingen tot verbetering hadden niet kunnen verhinderen dat
het probleem hoe langer hoe verder van zijn oplossing

1)
2)

T. VII, blz. 110.
Iets dergelijks was reeds voorgesteld op de Synode van Dordrecht.
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afdreef. Na 1630 komt echter een voor de hand liggende en bevredigende oplossing
tot stand: het orgel gaat de samenzang begeleiden. Gegeven 1e: de-hand-over-hand
toenemende becijferde bas-stijl en 2e: het orgel dat voor en na de dienst
psalm-melodieën laat horen, lag de verandering voor de hand. Wie het eerst
begonnen is de psalmen door orgelbegeleiding te doen steunen is niet bekend. In
1)
het begin der eeuw klonk tussen de door de gemeente gezongen verzen orgelspel .
Van de tegenstanders weten we dat ze ‘tussen het zingen zonder reverentie haar
hoofd dekken’. Machteloos protest. Want hoewel deze stijfkoppen weten te bereiken
dat men in 1608 besloot ‘het spelen tusschen die verzen na te laten’ wint het orgel
op de duur het pleit. Ook ondanks de opvatting van Prof. Voetius die het spelen
vóór en na als ‘geen deel of toevoegsel van de openbare Eredienst uitmakend’
beschouwde. De organisten zijn volgens hem stadsdienaars. Inderdaad schijnt de
stoot tot opname in de liturgie van de magistraat te zijn uitgegaan. Uit de notulen
van de Leidse Kerkeraad (2, 9 en 11 Mei 1636) blijkt:
‘dat de Achtbare Heeren van Gerechte, eer deselve op het stuk van het
spel van den Orgelist eenige resolutie wilden nemen...het advijs van dese
vergaderinge te hooren.’
Het voorstel was nogal listig ingekleed: men stelde de Kerkeraad voor de keuze: of
de organist vóór de dienst laten spelen (blijkbaar gebeurde het te Leiden alleen er
nà) of hem de psalmen te laten begeleiden. Men koos het laatste. Inderdaad waren
de gebruiken van stad tot stad verschillend. Had de Zuidhollandse Synode te Delft
(1638) het orgelspel niet voor een ‘middelmatige’ zaak gehouden, die ‘in de vrijheyd
van de Kercken’ gelaten moest worden? In ieder geval waren steden in Friesland
Leiden voorgegaan, want in Arnhem stelde men zich Anno 1632 de vraag ‘off men
nade gewoonte van die van Vrieslandt onder 't zingen van de psalmen niet mede 't
orgel zoude doen spelen.’ Ook Delft ging voor Leiden: in 1634 werd des organisten
salaris bepaald op ƒ 500.-(!), ‘doch indien naermal goet gevonden mochte werden
tspelen onder 't gesang af te schaffen, sal in soodanigen gevallen in plaetse vande
vijfhondert guldens’ ƒ 420.- betaald worden(!). Een typisch staal van echt-Nederlandse
voorzichtigheid. Waar eenmaal ingevoerd, blééf de orgelbegeleiding; wie het hoorde
was geestdriftig. Zo Frederik Hendrik, die er kennis mee maakte tijdens zijn bezoek
te Groningen in 1640:

1)

Zie literatuurlijst: G. Das.
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‘Ce matin (volgens een verslag van Const. Huygens) Son Altesse,...est
allée au presche de la grande église et y a entendu avec beaucoup de
satisfaction la belle orgue qui y est accompagner le chant du peuple, aveq
tant de gravité et majesté, que c'est une merveille combien tout le monde
s'en trouve edifié. Cela m'anime davantage à faire imprimer cest hiver ce
que j'ay escrit sur cette matière.’
Deze laatste opmerking slaat op Huygens' geschrift ‘Gebruyck of Ongebruyck van
1)
't Orgel’ (1641 en 1659), waarin hij de gemeenten tot het nieuwe gebruik aanspoort .
Want er was inmiddels een hevige pennestrijd tussen pro- en anti-mannen ontbrand.
De meest eminente geesten namen er aan deel: P.C. Hooft, D. Heinsius, Caspar
Barlaeus, Gisb. Voetius, Hugo de Groot, J. Forestus e.v.a. Zo erg...middelmatig
was de zaak dus niet.
Hoe het zij: de pro-mensen wonnen het, en de taak van de organist werd met één
punt uitgebreid. Zo werd te Arnhem de organist Pronck aangenomen:
‘tot organist deser stat(!) .... op alsulcken instructie van onder het singen
vande psalmen item na de predicatien en bij wintertijt des avondts te
spelen en anders, als hem bij een eerbaer raeth sall gegeven worden.’
Het ‘kerkelijk orgelgebruik’ werd echter niet overal zo gemakkelijk ingevoerd:
Amsterdam deed pas mee in 1680, Utrecht, de stad van Voetius, bood nog drie jaar
langer weerstand. Toen de Magistraat dier stad eenmaal ‘den schwer gefassten
Entschluss’ genomen had, kreeg zij van de Kerkeraad een rekest met de volgende
conclusie:
‘U Ed. A.A. als voedsterheeren(!) der kerke believen toch de Kerke Gods
alhier gerustelick te laten blijven bij haar oud eenvoudig psalmgesang,
sonder eenig orgelspeelen daaronder evengelijk het van den beginne der
Reformatie af tot heden toe niet sonder algemeene stichtinge van de
eenvoudige gereformeerde Christenen is gebruykt geweest.’
De Magistraat nam het rekest voor kennisgeving aan en liet de zaak tot heden toe
op haar beloop!
Al met al: ook deze oplossing bracht niet de gewenste verbetering: 1e was het
ontbindingsproces al in een tè ver stadium; 2e was het toenmalige orgel niet in staat
om de gemeentezang te leiden, evenmin als de voorzanger dat had kunnen doen.
De instrumenten met hun dunne en snijdende toon waren berekend op het
voordragen van solo-

1)

Van het spelen na de dienst en door de week is hij een uitgesproken tegenstander. Dit
orgelgebruik noemt hij ‘onkerkelijk’. In de Haagse em. predikant J.J. Calckmann vond hij een
fel en subjectief tegenstander. Zie verder over deze kwestie de studie van N.C. Kist.
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stukken, voor het ‘dragen’ der gemeentezang ontbraken volle, krachtige registers,
vooral in het pedaal, dat hier niet allereerst een zelfstandige stem maar wel
harmonische ‘ondergrond’ moest kunnen geven. Zeer leerzaam is een mededeling
betreffende de stand van zaken van de Haarlemse organist du Sart (1686), die zegt
een uitvinding gedaan te hebben,
‘waardoor die geene, die 't allerverste van 't orgel afsitten genootsaeckt(!)
sullen werden door de voorsz. Psalm Voys van 't Orgel vast op haer toon
te singen, 't welck strecken sal om de Gemeente ras, luchtig en
eendrachtig te doen singen tot Godes Eer.’
De uitvinding betreft zeer waarschijnlijk de Cornet, een register dat volheid met
1)
doordringendheid paart . Een ander hulpmiddel werd te Groningen in 1686 te baat
genomen, alwaar 20-25 weeskinderen met sterke stemmen op het orgel werden
geplaatst
‘om van die syde het orgel en de voorsangher behulpigh te sijn en de
gemeente 't overstemmen en also tot de maete te gewennen.’
Als ideaal gold blijkbaar nog steeds het zingen in vlug tempo op ‘helen en halven’
2)
(= halven en kwarten). Behalve de orgelbouwers ontvingen ook de organisten een
stimulans: zij kregen de ondankbare taak de melodieën eenvoudig

te harmoniseren. Dat zij hierbij al direct geen begrip toonden voor de toonreeksen,
waarin de psalmmelodieën zijn geconcipieerd moge blijken uit het bovenstaande
Nvb. 40. Het is van Corn. de Leeuw (zie boven). Op nog andere wijzen echter was
de ‘harmonisch-begeleide éénstemmigheid’ in het Psalmgezang binnengedrongen
en wel via het gebied der huiselijke muziek-beoefening. Zonder twijfel werden de
psalmen die thuis gezongen werden op luit of spinet begeleid. Hiervoor was o.a.
3)
het bovengenoemde werk van Henri Speuy bedoeld . Direct monodisch

1)
2)
3)

Vgl. echter Mr. A. Bouman, op. cit., blz. 56.
Na 1640 werden vele orgels uitgebreid, andere nieuw gebouwd (het laatste is het geval met
het orgel der St. Pieter in Leiden). Zie verder de studie van N.C. Kist.
Een afbeelding van het ‘privatelick’ en ‘in zijn huysgesin’ (Valcooch) zingen der psalmen vindt
men in de Muziekgeschiedenis van Prof. Dr. K. Ph. Bernet Kempers, afb. 33.

W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandse muziek

142
geschreven waren echter de Psalmen van Remigius Schrijver op de berijming van
Joachim Oudaen. We hebben hier dus met muziek te doen, die zowel in tekst als
muziek geheel afwijkt van de Calvinistische.
Schrijver was sedert 1670 organist-klokkenist te Middelburg. Als student
had Oudaen bij schrijvers vader, de bekende Leidse professor Petrus
Scriverus gewoond. Zodoende verzocht Oudaen juist Schrijver zijn
‘Uitbreiding’ (= nieuwe berijming der Psalmen) op muziek te willen zetten.
In 1680 verscheen de eerste bundel voor 1-2 solostemmen, eventueel
met 1-2 violen. Het tweede deel (vanaf Psalm 75) verscheen zonder
muziek in 1681. Ziekte en overlijden (1681) van de componist hadden
hem belet gevolg te geven aan zijn plan dit deel vierstemmig te bewerken.
1)

Als specimen volgt hier Psalm 42 voor basso continuo en één zangstem. Let op
het illustratieve element (‘op en neer’). (Nvb. 41).

Het Volkslied.
Van het huiselijk musiceren vormde het volkslied de hoofdschotel. Het werd uitermate
druk beoefend. Dienovereenkomstig verschenen er talloze liedboekjes. Ze werden
2)
uitgegeven in klein formaat, zodat ze gemakkelijk meegenomen konden worden .
Naar Mopus uit Virgilius' Bucolica werden ze ‘Mopsjes’ genoemd: typerend voor de
Arcadische mode dier dagen! Voor de rest waren ze typisch Nederlands en 17e
eeuws; zowel in goede als in kwade zin. Overeenkomstig het stedelijk autocratisme
had iedere stad haar liedboek:
Amsterdamsche Pegasus, Amsteldams-Minnebeekje (afb. 16a en b),
Haarlemsche Somerbloempjes, Utrechts Zang-prieeltjen, Delfs Cupidoos
Schighje, De Haegsche

1)
2)

De lezing, die Jos. van Iperen (zie literatuurlijst) deel I, 191, van deze Psalm geeft is zeer
incorrect. Psalm 17 en 28 e.a. verschenen in 1944 te Antwerpen bij ‘De Ring’.
Zo lezen we in het voorwoord van de bundel ‘Thirsis Minnewit’: ‘achtende hetselve het
bequaemst ende het ghevoeghlyckst te wesen om in de sack hier en daar mede te draghen,
als ghij lieden soete bijeenkomsten...houdt.’
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Coeckoek, Het nieuwe Hoornse Speelwerck, De oprechte Sandtvoorder
Speelwagen, Het nieuwe Maas-Sluysche hoekertje, De Zeister Leeuwerk,
enz. enz.
Ook provinciale bundels verschenen; naast het Hollands Nachtegaeltien en de
Zeeusche Nachtegael is het meest bekend de Friesche lust-hof van Jan Jansz.
1)
Starter , die vanaf zijn verschijnen in 1621 tot 1634 zeven drukken beleefde. Niet
minder in zwang waren geestelijke liederen. De meest geliefde bundel was
2)
Camphuysens ‘Stichtelijke Rijmen’ (1621?), tot 1861 tachtig maal herdrukt . Het
bekende lied ‘Mayschen Morghen-stondt’ volgt hier met de melodie, die te vinden
is in des dichters ‘Liederen’ (Amsterdam 1693): Nvb. 42.

Afb. 16a Titelblad van ‘'t Amsteldams Minnebeeckje.’ (ware grootte)

Afb. 16b. Bladzijde uit ‘'tAmsteldams Minnebeeckje.’ (ware grootte)

1)
2)

Zie Nvb. 5 en 43b.
Bekend was ook ‘Bellerophon’ van P.D. Pers (1614).
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Veelal vindt men in één bundel wereldlijke (meestal zéér wereldse!) en geestelijke
liederen verenigd. Een voorbeeld van deze - echt Calvinistische - mentaliteit biedt
de tekst van Nvb. 43a. Deze werd door Willem van Heemskerk gedicht op de wijze
‘Courante Française’ (evenals in de 16e eeuw maakten de dichters hun teksten ‘op
de wijze van ...’ of ‘stem’) bij het huwelijk van Cornelis de Leeuw, boven genoemd.
De melodie is hier gegeven volgens de notatie in de bundel ‘Den singenden Swaen’.

2)

De bekendste bundel geestelijke èn wereldlijke liederen is die van Brederode:
‘Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Liedtboeck’ (1622). Maar ook onze andere
grote dichters schaamden er zich niet voor hun inspiratie te laten gaan aan de hand
van bestaande vooisen. Vondel, Cats, Hooft en Huygens schreven vele liederen,
waarboven staat: ‘stemme’:...Hooft gebruikte (we zouden haast zeggen natuurlijk)
veel Italiaanse melodieën. Zo was hij de eerste die Caccini's ‘Aria’: ‘Amirilli mia bella’
voorschreef en wel bij zijn ‘Kraft met smekende geluijen’ en ‘Edel paar zielzoete
lichten’. Later kwam dezelfde melodie te pas bij teksten van Krul, Luyken, Cats
(‘Tortelduifje, mijn beminde’). Vondel schreef alleen Franse wijzen voor, Starter
(Engelsman van geboorte) hoofdzakelijk Engelse.
Ter illustratie volgen hier tekst en melodie van Hoofts bekende minnedeuntje
(Nvb. 44):

2)

De wijs volgens Nvb. 43b is die van Valerius' Gedenckklanck (zie verder), ook de tekst ‘Siet
...’ behoort in deze bundel. Starter had in zijn ‘Friesche lusthof’ dezelfde ‘Courante’ gebruikt
voor zijn lied ‘O, Angenietje ...’
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De melodie werd in déze vorm door Fl. van Duyse, de grote liedkenner,
gereconstrueerd maar een Ierse melodie: ‘Woody Cock’, die ook Valerius gebruikte,
1)
n.l. voor ‘Batavia, gij zijt de Bruid’ .
Er werd veel gezongen in onze 17e eeuw, ons volkslied liep echter met de dood
in de schoenen. On-nederlandse elementen namen hand over hand toe. Starters
bundel telde op 85 nummers 53 uitheemse wijzen, maar in onze nationale bundel
bij uitstek: de ‘Gedenck-klanck’ van Valerius zijn maar...acht Nederlandse ‘stemmen’
te vinden! Want van de 14 ‘Nederlandse stemmen’ die de auteur opgeeft moeten
afvallen:
Wilhelmus, Maximilianus de Bossu, Windeken daar het bosch af drilt,
Pots hondert duysent, Schoonste Nymphe en Comediantendans.
Wat deze laatste dans betreft (= Merck toch hoe sterck): het is een Engelse melodie,
die hier waarschijnlijk door Engelse tonelisten (‘Comedianten’!), die ons land
regelmatig bezochten werd geïmporteerd. Verder zullen de Geuzen, de
vrachtvaarders en de soldaten van Leicester wel het nodige melodie-goed hebben
meegebracht en achtergelaten. Met name Veere, waar Adriaan Valéry (gelatiniseerd
tot Adrianus Valerius) schepen, raad, notaris, licentie-meester en deken van de
plaatselijke rederijkers-kamer was († 1625), kreeg de Engelse stemmen uit de eerste
hand. Vooral in rhythmisch opzicht (syncopen, gepunteerde rhythmen) onderscheiden
zich (zoals werd uiteengezet in onze Inleiding) de Engelse melodieën van de onze.
Vgl. Nvb. 45b, maat 3 en 7. Ter vergelijking met Nvb. 44 volgen hier het Engelse
origineel en de Valeriaanse bewerking van de ‘Engels Woddekot’, zoals Valerius
aangaf. (Het Engels werd bij voorkeur geradbraakt!). Men ziet dat de melodie door
Valerius t.o.v. het origineel meer ‘afgevlakt’, meer vernederlandst is (Nvb. 45a en
45b).

1)

‘Het éénstemmige Franse en Nederlandse Wereldl. Lied’, blz. 287.
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Het verdient opmerking dat Valerius in maat 5 o.a. een syncope heeft aangebracht,
die het origineel niet heeft en die blijkbaar alleen dient om het cadanserende rhythme
te breken.
Ook Italiaanse ‘invloeden’ liggen in de ‘Gedenck-klanck’ voor het grijpen. De
sequenzen moeten hiertoe op de eerste plaats gerekend worden. Nvb. 46 (uit ‘Gij
volckeren hoor aen’) geeft hiervan een voorbeeld.
Als Valerius' bundel het symbool is geworden voor onze vrijheidsstrijd dan heeft
zij dat te danken aan haar universalisme. Maar mag dit laatste al een goede
Nederlandse eigenschap kùnnen zijn, en in de Gedenckklanck komt het goede
ervan sterk naar voren, de bundel is meer typerend voor de tijd van ontstaan dan
voor het Nederlandse karakter.
Wat juist het Nederlandse lied zo karakteriseert: zijn strakheid en stoerheid wordt
in de Gedenckklanck maar al te dikwijls gemaskeerd. Het Italianisme had hiertoe
mede de bodem geëffend, hierbij ter zijde gestaan door het gebruik dier tijden, de
luit te laten meespelen. We hebben reeds gezien (Nvb. 32) dat de luitenisten bij
1

voorkeur de door hen bewerkte zangmuziek van versieringen voorzagen (Nvb. 50 ).
Zo ook Valerius. We wezen reeds op de melodische verslapping van het Wilhelmus
hierdoor.

Ten overvloede volgen hier nog twee lezingen van één ‘vooys’. Nvb. 47a
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geeft haar volgens de notitie in Camphuysens ‘Stichtelijke Rymen’. Nvb. 47b geeft
de versierde lezing van Valerius, die aan de melodie het open, eerlijke, ronde
goeddeels ontneemt. Vgl. ook Nvb. 43a en 43b.

Huismuziek.
Juist omdat de Barokke Tijdstijl om beweging, om tourbillon vroeg, stond de luit in
het middelpunt der belangstelling. Een melodie van krullen en fiorituren te voorzien
lag in de lijn van de tijd en van het instrument. Behalve de luit vond het lied een
stimulans in de aria's der Italiaanse Opera. Zo kon het omstreeks 1700 komen tot
een volkomen ‘on-volkse’ liedstijl, waarvan Nvb. 48 een specimen is. Maar behalve
de Italiaanse Opera spreekt de, in belangrijkheid hand over hand toenemende
1)
instrumentale stijl hier een hartig woordje mee. Het bedoelde lied wordt als volgt
ingeleid:
Klein Jaapje dampt en rookt wijl hij, op zijn gemak,
De lekkre geur en lugt volprijst van zijn Tabak.

Regelrecht instrumentaal schijnen de liederen uit de ‘Hollandse Schouburg’ (zie
afb. 31) met haar vervolg ‘De Nieuwe Holl. Schouburg’, welke verzameling een
pendant is van de meer bekende verzameling ‘Hollandsche Boerenliedjes en
Contradansen’. Vele dezer liederen waren geboren en getogen in Kennemerland,
vanwaar ze ook doordrongen in de hoofdstad, waar ze in verdachte huizen en platte
comedies gezongen werden. De stijl is die van de algemeen geldende laat-Barokke
instrumentale schrijfwijze, er is niets Nederlands en niets liedachtigs meer aan. Ook
wat de inhoud betreft is men beneden zouteloze Burgermans-aardigheid
terechtgekomen, o.a. met onderwerpen als ‘Johannaatje heeft in bed gekakt’ en
meer zulks fraais.
Toch komen er op zichzelf wel mooie melodieën in voor: zie Nvb. 49. Door Julius
Röntgen werd een bloemlezing gedaan uit de Boeren-

1)

Uit: ‘Het vermaaklijk Buitenleven of de Zingende en Spelende Boeren(?)vreugd.’ Haarlem
1716.
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1)

liedjes (bewerkt voor viool en piano), die meer aandacht verdient van de zijde der
liefhebbers dan haar tot heden te beurt viel.

2)

Om tot de luit terug te keren: zij beheerste tot 1650 het terrein . Geliefde nummers
werden ervoor ‘gearrangeerd’, zoals dat heden gebeurt voor de piano. Soms verving
de luit hierbij de zangstemmen van een meerstemmige vocale compositie (zie Nvb.
32a en b), soms ook werd deze haar geheel toevertrouwd. Als voorbeeld kiezen we
Psalm 19 uit het bekende luitboek van Thysius (zie literatuurlijst: Prof. Land), dat
samengesteld werd in het begin der eeuw, aan Ds. Smout(ius) toebehoorde en een
schat van in- en uitheemse composities bevat, zowel oorspronkelijke als bewerkte,
13)

geestelijke en wereldlijke (Nvb. 50 .

Naast dit luitboek moeten nog genoemd worden een tweetal luitboeken (1615 en
4)
1616) van Nicolas Vallet , Fransman van geboorte. De delen bevatten: Balletten,
Branlen, Bourrée's, Courantes, Pavanen, Passamezzen, Gaillardes en
‘karakterstukken’ als: La Valeste (= Mevr. Valet), La Favorite (óók Mevr. Valet?),
La Piccarde(!?) etc. Het luitboek van Van de Hove hebben we bij Sweelinck reeds
ontmoet. Tot voor kort werd aangenomen dat deze laatste ook een dergelijk boek
zou hebben samengesteld (niet voor de luit maar voor haar eenvoudiger
zusterinstrument: de cister, welks corpus in tegenstelling met de luit een vlak

1)
2)
3)
4)

Uitgave der Vereniging van Nederlandse Muziekgeschiedenis. Enkele verschenen in een
bewerking voor 2 blokfluiten door Willem van Warmelo bij Smit te Amsterdam (1937).
Zie ook afb. 19.
Enkele stukken hieruit werden door Hans Leerink uitgegeven in de Bibliotheek van de gitarist
(úitg. Broekmans en van Poppel, A'dam).
Volledige titel: T.V, 13; ook bij Balfoort ‘Muziekleven’ (blz. 56 en 57).
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achterblad heeft). Waarschijnlijk echter is het boek van Willem de Swert, die enkele
psalmen van Sweelinck bewerkte, wat aanleiding zou zijn tot de naamsverwisseling
der beide componisten (Sweelinck en Swert!). Hoe het zij: het boek in kwestie is
verloren gegaan.
De meest bekende amateur-luitist is wel de staatsman-dichter Constantijn Huygens
(1596-1687), Nederlander tot in de toppen van zijn vingers

Afb. 17. Constantijn Huygens

(afb. 17). In zijn leven speelt de muziek een minstens even belangrijke rol als in de
dichtkunst. In een brief van 27 Augustus 1662 heet het: ‘All the time I can spare is
given to Musike both in hearing and doing’. De muziek geeft hem ontspanning en
als zodanig waardeert hij haar (als goed kind van zijn tijd en...zijn land): ‘la musique
ne cessa d'estre le plus doux entremets de mes plus serieux travaux’. Aan de luit
heeft hij zijn hart verpand:
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Luyt, getuyge van mijn tranen,
Luyt, getuyge van mijn vreughd,
Van myn onbevleckte jeugd;
Luyt, toekomende verblijden
Van mijn dorren ouderdom.
etc.

Naast clavecimbel en gamba (eveneens een veel gebruikt huisinstrument) maakte
het luitspel het voornaamste deel uit van zijn muzikale opvoeding, gelijk hij vertelt
in zijn ‘Cluys-werck’:
1)

Doe quam de luyt: daer viel wat langer mé te spreken
Voor korte vingeren op sterck en stracker snaer.
Van seven duerde dat tot aen myn negenst' jaer
Uyt was de leerery, en ick swom sonder biesen.

Nadat Clavecimbel en orgelspel een beurt gehad hadden, wendde Huygens zich
tot de compositie:
't verveelde my copye
Van myns gelyck te zyn: en, als ick 't recht belije,
Ick hiel mijn' hand te goed, ja voelde my te sterck
Om niet als aep te zijn van ander luyden werck.

Ook hier toonde hij zich een werkzame geest: hij schreef ‘weynigh min als bij dry
mael dry hondert’ composities. Ook hiervoor werd elk ogenblik benut. Zo schrijft hij
in zijn gedicht: ‘Myn Huisingh tot Beeckberghen’:
‘Daer maeckten ick dit Dicht en dry of vier Pavanen.’

Het meeste is verloren gegaan, een bundel ‘aria's’ voor luit en zang: ‘Pathodia sacra
et profana’ bleef in zijn geheel bewaard.
De naam Pathodia is een eigen vinding; zij wijst op het ‘pathetisch’
karakter der muziek, wat hoofdzakelijk tot uiting komt in het i lustratieve.
Zij staat op de bodem der Italiaanse monodieën van Caccini c.s. Enkele
ervan zijn onlangs opnieuw uitgegeven door Mevr. A. Kompter-Kuipers
bij G.M.C. Rijs en door Piet Möhringer (Voorhoeve, Zwolle).
Uit de muzikale correspondentie van Huygens (uitgegeven door Prof. Land (zie
literatuurlijst)) blijkt dat hij in contact stond met de meest vooraanstaande musici
van zijn tijd: Luigi Rossi, J. Gaultier, Henri du Mont, Chambonnières, Froberger.
Van de laatste bewerkte hij cembalosuites voor luit.
**
*

1)

Dan met de gamba.
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Na 1650 werd de plaats van de luit ingenomen door het clavecimbel en het spinet,
die voller van toon waren en die niet zoveel tijd vergden om zuiver gestemd te
worden. Behalve de composities van Sweelinck (vooral de wereldlijke variaties) is
er niet veel tot ons gekomen aan 17e eeuwse clavecin muziek, hoewel er blijkens
1)
de schilderijen uit die tijd druk op gespeeld werd . De reden is dat de spelers de
muziek zelf overschreven; zo is er een ms. bewaard, dat heeft toebehoord aan ene
Anna Maria van Eyl.
2)
Enschedé maakt nog melding van een tweetal geschreven bundels, die liederen,
psalmen en psalm-variaties bevatten. Een ander (gedrukt) zeer belangrijk werk is
dat van Sybrandus van Noort (organist en klokkenist te Amsterdam en Haarlem):
‘Sonate per il Cembalo appropriate al Flauto e Violino’, waarin een sonate voor
cembalo-solo voorkomt, die waarschijnlijk de eerste (vóór Kuhnau en Pasquini),
3)
klaviersonate is . Een geliefd instrument was ook de blokfluit, waarvoor een
belangrijke verzameling is bewaard, n.l. ‘Der Fluyten Lusthof’ (1648-'54) van de
Utrechtse klokkenist-fluitist Jakob van Eyck. Enkele tweestemmige stukken
daargelaten bevat de bundel naast variaties op psalmen, wereldlijke liederen en
dansen, enkele zelfstandige solo's. Waarschijnlijk is

1)

2)
3)

Een eenvoudige optelling aan de hand van de gegevens in het ‘Beschreibendes und Kritisches
Verzeichnis’ van Dr. C. Hofstede de Groot leert dat ongeveer 8% der schilderijen van Jan
Steen, G. Metsu, G. Dou, P. de Hooch, J. Vermeer, F. Hals, A.v. Ostade, A. Brouwer, G. ter
Borch, C. Netscher, G Schalcken, F. en W.v. Mieris aan muziek en musiceren zijn gewijd!
‘Dertig jaren Muziek’, blz. 25.
Het stuk is als no. 14 opgenomen in de serie ‘Oud-Nederlandse Speelmuziek’, verzorgd door
schrijver dezes (uitg. Albersen & Co., Den Haag), een sonate voor fluit en continuo uit dezelfde
bundel verscheen in de serie Huis- en Schoolmuziek (deel I, Barok) bij Harmonia (Hilversum)
bewerkt door schr. dezes.
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de bundel de kristallisatie van Van Eycks fluit-recitals op het St. Janskerkhof. Het
is levendige, frisse, goedklinkende huismuziek. Afb. 18 geeft (behalve de fraaie
typen-druk van de uitgever-drukker Paulus Matthijsz) een specimen van Van Eycks
variatie-kunst op een wereldlijk lied; Nvb. 50 van een psalm, Nvb. 51 geeft enkele
fragmenten

uit een ‘Fantasia en Echo’. Wat de variaties betreft: deze kunnen een indruk geven
van de ‘ed'le zwier’ waarmee klokkenisten en organisten hun melodieën ‘braken’.
Nog duidelijker in de schaduw van Sweelinck staat de Fantasia en Echo (deel I, blz.
18): het statig-stijgende begin (a), de kleine sierlijke rhythmische motieven (b), de
echo's (c) en aan het slot versnelling der beweging in triolen (d). (Vgl. de vorm van
1)
Sweelincks ‘Echo's’) .
De tegenhanger van ‘Der Fluyten Lusthof’ is ‘'t Uitnemend Kabinet, vol Pavanen,
Almanden, Sarbanden, Couranten, Balletten, Intraden, Airs etc. en de nieuste Voizen
om 2 en 3 Fioolen, of ander speeltuigh te gebruiken.’ (1649 e.v.) We zien hier nog
de 16e eeuwse bezettingsvrijheid, evenals bij Van Eyck, die zijn ‘Lusthof’ openstelde
voor alle ‘Konstlievers tot de Fluit, Blaes en allerley speeltuigh.’ Vijftig jaar na het
verschijnen der beide bundels gold hetzelfde principe nog, zoals H. Anders uiteenzet
in het voorwoord van zijn ‘Trioos’ etc.:
‘Deze Trioos-Stukjes, en airtjes, kunnen in de twee boven Partyen altemaal
op de Viool en fluyt gespeelt worden; desgelyks ook de meeste op de
hautbois; dog de ses laatste kunnen mede door twee Trompetten,
behalven de voorsz. instrumenten gedaan worden. De Grond-stem is
bequaem voor de Bas-Viool, Basson, Clavecimbel, of voor

1)

Een bloemlezing uit deze bundel verscheen als nr. 7 in de serie ‘Oud-Nederlandse
Speelmuziek’, verzorgd door schrijver dezes.
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altemaal gelyk. Zoo kunnen ook al de Partyen verdubbelt, en na believen
door elkanderen verwisselt worden. Een Componist is vrij bepaalt om zoo
verscheyde instrumenten onder eene handelinge te brengen.’
Het was ook niet de opzet bepaalde instrumentaal-coloristische effecten te bereiken,
wel om aan ieder mogelijk ensemble gelegenheid te geven de muziek te realiseren.
Het was speelmuziek in de echte zin des woords. Gelegenheid tot vreugdevol
1)
samen-musiceren bood het ‘Uitnemend Kabinet’ te over: de Fantasieën, Concerto's,
Capricieën, Symphonieën, die het bovendien bevatte, (van verschillende componisten
(o.a. van de Hamburger Joh. Schop)) ademen een oergezonde, krachtige en
beminnelijk naïeve-musiceer-geest. We kozen als voorbeeld een Voorspel van de
Haarlemse organist Cornelis Helmbreker. Hoewel niet aangegeven, zal de baspartij
wel aan het clavecimbel zijn uitgewerkt: zij draagt meer een harmonisch dan een
2)
3)
melodisch karakter; voor drie instrumenten lijkt het stuk wat mager (Nvb. 52) .

Regelrecht voor trio-bezetting (d.w.z. twee melodie-instrumenten en basso continuo)
geschreven, werd de programmatische Suite ‘La Fuite du Roi d'Angleterre à 3. Deux
Violons ou 2 Flûtes, et Basso’ (Amsterdam

1)
2)

3)

Vgl. afb. 19
In de serie ‘Oud-Nederlandse Speelmuziek’ verschenen enkele bundels, gekozen uit ‘Het
uitnemend Kabinet’. nr. 2 voor 2 melodie-instrumenten, nr. 6 voor 3 melodieinstrumenten, nr.
4 en 13 voor 1 melodie-instrument en b.c.
De uitwerking der bassen van dit en volgende voorbeelden is van de hand van schrijver dezes.
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1)

1689) door Nicolas Derosier , een ambulant Frans gitarist. Te oordelen naar het
ontbreken van iets wat op toonschildering lijkt verdenken wij er hem sterk van de
vlucht van de Engelse koning als voorwendsel, om

niet te zeggen als reclame-object gebruikt te hebben. Na een titel-loos stuk ('n soort
Prelude) volgt ‘La Navigation du Roi’ (Nvb. 53a), die blijkbaar bij kalme zee plaats
vond. Vrolijk gestemd(!?) betreedt de

1)

Opnieuw uitgegeven in de serie ‘Oud-Nederlandse Speelmuziek’ (nr. 11) door schrijver dezes.
Gitaarmuziek van Derosier werd door Hans Leerink uitgegeven (Bibliotheek van de gitarist
no. 5).
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ex-monarch het oord van zijn ballingschap (Nvb. 53b). Met een Grave wordt hij
plechtig ontvangen, om vervolgens Presto naar Versailles te reizen. Een Adagio
‘schildert’ het onderhoud met de gastheer-koning. Het wordt de ex-koning toch
blijkbaar te machtig: in een Plainte (Nvb. 53c) klaagt hij zijn leed. Om hem op te
monteren volgt na een Air de Consolation een pittige Marche de Brest. Wat er verder
volgt laat zich nog minder ‘verklaren’, het zijn: L'adieu (het enige imitatorische stuk
Nvb. 53d), een Ritournelle (één der zuiverste delen), een Schotse mars, dan La
Rejouissance en tenslotte Les Bourgeois.
Zoals men ziet is één en ander van de zonnige zijde opgevat, de muziek is met
een minimum aan geestelijke inspanning speelbaar, geheel overeenkomstig de
inmiddels in goede doen geraakte Calvinistische kooplieden, voor wie de muziek
een divertissement, een soort gesublimeerde wel-lust was. Als zodanig moet ze
gezien worden en dan is er wel zoveel te waarderen dat deze muziek een beter lot
1)
verdient dan verspreid te liggen over enkele bibliotheken .
Er was inderdaad in de tweede helft der eeuw grote vraag naar
gezelschapsmuziek; het aanbod was daarmee in overeenstemming.

Sonates en stukken voor één instrument met b.c. schreven Petersen
(Speelstucken(!) voor viool met orgel en voor gamba met b.c., 1683); Joh.
Schenck z.o. (‘Scherzi musicali’ voor gamba met b.c., 1692; opnieuw
uitgegeven door de Ver. voor Ned. Muziekgesch.), idem (18 Sonates voor
viool met b.c., 1693); Jean Snep (org. te Zierikzee, Suites voor gamba
2)
met b.c.); Servaes de Koninck (12 fluitsonates met b.c.; Bronnemüller
3)
(1710, voor verschillende instrumenten) .
Triosonates en -suites waren zeer geliefd. Behalve ‘La Fuite’ noemen we
nog Dirk Scholl: ‘Vredetriomf ofte Thalias Lusthoff. Beplant met verscheyde
geurige Allemanden, Couranten, Balletten, Sarbanden en Gigen à 3.
Verstelde Fioolen met een dubbele B.c., dienende tot verfullingh van de
Partij’, Delft (1678). (Het zijn 6 Suites in de volgorde: Allemande, Courante,
Ballet, Sarabande, Gigue). Wijst deze volgorde op Franse invloed, het
gebruik van het scordatura (‘verstelde Fioolen’) is typisch Duits. Andere
trio-suites zijn die van de la Porte (1689) en van Hendrik Anders. Deze
laatste was van 1683 tot 1694 organist te Amsterdam hij werd wegens
zijn lichtzinnige levenswandel ontslagen uit deze betrekking en was tot
zijn dood als violist en componist werkzaam aan de schouwburg te
Amsterdam. Hij stierf in 1714, in armoedige omstan-

1)

2)
3)

De toenmalige meerstemmige muziek werd niet in partituur-vorm, maar alleen in losse partijen
(zgn. stemboekjes) uitgegeven. De beide bovenstemmen bevinden zich in het Haagse
Gemeente-Museum, de bas in de Bibliotheek der Ver. voor Nederlandse Muziekgeschiedenis.
Opnieuw uitgegeven door W. Friedrich bij Schott, door H. Leerink bij Broekmans en
van Poppel en door G. Vellekoop (Muziekarchief ‘In de Blockfluyt’).
In Bronnemüllers bundel ‘Fasciculus Musicus’ (1710) komen een hobo-, fluit- en
vioolsonate voor. De beide laatste zijn als nr. 16 en 17 opgenomen in de serie
Oud-Nederlandse Speelmuziek, verzorgd door schrijver dezes.
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digheden. In 1696 verscheen zijn bundel ‘Trioos, Allemande, Courante,
Sarbande, Gighe etc.’, waarvan het voorwoord reeds gedeeltelijk geciteerd
werd. Behalve deze vier gebruikelijke dansen bevat de bundel: preludes,
ouvertures, rondo's, capriccio's, fantasia's, chaconnes e.d., en wel in een
ononderbroken volgorde, zodat men zelf de suites naar believen kan
1)
samenstellen . In 1698 verscheen een bundel triosonates van Anders,
‘Symphoniae introductoriae’ geheten, behalve trio-sonates bevat deze
bundel ook quadro's, die ook in meervoudige bezetting gespeeld kunnen
worden (zie onder). De sonates worden gekenmerkt door een vrije
opeenvolging der delen, zoals we die ook ontmoeten bij Rosenmüller en
Buxtehude.
Een ander componist van triosonates is Carel Rosier, die in 1691 de
2)
bundel ‘Pièces choisies à la manière Italienne’ in het licht gaf .
Evenals Anders schreef ook Johan Schenck Franse suites en wel voor
gamba-solo; zijn ‘Il Giardino armonico’ (1692) bevat triosonates. Verder
schreef hij o.a. ‘Le nymphe di Rheno’ (twee solo gamben!) en ‘L'echo du
Danube’ (voor één of meer gamben met b.c.).
Met het werk van Schenck (geb. ± 1656) hebben we in feite het terrein der
huismuziek verlaten. De toenemende geestelijke luiheid van kooplieden en patriciërs
maakten de bodem rijp voor het virtuozendom. Zo'n virtuoos was Johan Schenck,
die het hof te Dusseldorf in 1700 definitief had verlaten om zich in het democratische
Amsterdam te vestigen. Hij was een gambist van Europese vermaardheid, wiens
dubbelgreeptechniek ontwikkelder was dan die van zijn collega's. Met hem is de
stroom van grote Europese musici geopend, die als zelfstandige werkers hun
toevlucht zochten in het rijke Holland. In Carolus Hacquart begroette hij een
Nederlands collega. Geboren in 1640 of 1649 in Brugge of Den Haag, werkte hij
aanvankelijk te Amsterdam en vanaf 1679 als gambist ten hove in de hofstad.
Omstreeks 1730 is hij aldaar overleden. Evenals Schenck heeft hij werken voor
gamba nagelaten, en wel:
‘Harmonia parnassia sonatorum, trium et 4 Instrumentorum’, (Utrecht
1686). Het werk bevat 6 Sonates voor 2 violen, basgamba + b.c.; 1 Sonate
voor 1 viool, altgamba en b.c., 2 Sonates voor 2 violen en altgamba met
b.c. en 1 Sonate voor 3 violen met basgamba en b.c.
Het is, volgens E.H. Meyer (zie literatuurlijst) ‘Eins der bedeutendsten
Instrumentalwerke, die das 17. Jahrhundert hervorgebracht hat.’
Dezelfde schrijver roemt de instinctieve vormzekerheid, de
contrapuntisch-harmonische schrijfwijze en de melodische begaafdheid
van Hacquart. Vooral voor gedurfde harmoniek schijnt hij niet
teruggeschrokken te zijn. In tegenstelling tot het originele ‘vormschema’
dezer Sonates (Adagio-Allegro (gefugeerd, soms met een ze thema, zoals

1)

2)

Gegevens over het leven van Anders verzamelde H. Philips (‘Mens en Melodie’, Jg. 1,
blz. 372). Schrijver dezes gaf een bloemlezing uit de sonates en suites van Anders uit
in de serie Oud-Nederlandse Speelmuziek (nr. 24 en 25) en in de Edition Heuwekemeyer
(suite voor 2 trompetten).
De 9e sonate uit deze bundel (niet de bestel!?) werd door H. Philips opnieuw uitgegeven
in het muziekarchief ‘In de Blockfluyt’ (Utrecht).
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wel meer in Triosonates) - overgangszin - Bizzaria (Scherzo?) overgangszin - Aria) hebben de 12 Suites uit het opus Tertium (1686)
voor 3-4 stemmen + b.c. weer het gebruikelijke schema.
Het spelen van deze werken eist meer voorbereiding dan voor louterhuiselijke
muziekbeoefening gewenst is. Maar het muziekleven kende nog andere vormen
van huiselijke gezelschapsmuziek en wel in het Collegium Musicum.

De Collegia Musica.
Over de mogelijke voorvader der burger-muziekgezelschappen, de 16e eeuwse
koor-vereniging, hebben we reeds gesproken. Als trait d'union beschouwden we de
Amsterdamse zangkring, waarvoor Sweelinck zijn Psalmen en Tollius zijn Madrigalen
schreef. Bij het groeiend zelfgevoel der gegoede burgerij is het dan vooral het
verlangen naar een meer zekerheid biedende organisatie geweest, die mede het
ontstaan der Collegia stimuleerde. Op welk cultureel niveau de muziekgezelschappen
stonden blijkt uit de reglementen, die zich hoofdzakelijk bezighielden met zaken,
niet de muziek betreffende. Muziekmaken was nu eenmaal een ontspanning, een
zaak die thuis hoorde op het gebied der algemene genade, waarop ieder (buiten
kerktijd) naar hartelust kon grasduinen. Uiteraard was het vooral de society, die zich
met de muziek amuseerde, gelijk het volk met klootschieten, ganstrekken, haan-slaan
e.d. Zo werden de muziek-colleges gevormd uit ‘de burgers, die toen geen andere
verdienste hadden dan welgesteld te zijn en die als hun hoogste levenstaak
1)
vooralsnog het geldverdienen bleven beschouwen’ . Het is opmerkelijk dat in Holland
het culturele leven verder van de directe levensbelangen, handel en godsdienst, af
1)
stond dan in het Oosten . Dit ‘randgebied’ had te Deventer, Franeker, Harderwijk
o.a. zelf bekostigde Universiteiten; het Westen daarentegen richtte het particulier
initiatief op openbare stadsmuziek, schuttersmaaltijden, rederijkerskamers, stedelijke
liedboeken, enz. Toch mag een maaltijd als die te Arnhem er zijn. Het reglement
van het Arnhemse Muziekcollege van 1591 stelt als maximum:
‘een schenck ofte geroockt ossenvleisch met 3 schotels slaets, so die te
bekomen is, unde 2 kwartieren van een schaep, het een gebraden het
ander gesoden, ofte in plaats van het: een vierdeel van een schaep, 3
schotelen van cabeliauw, ofte schelvis, met botter en kaes. Nootdurft van
bier, daerboven een vierdel wijns.’
Het menu van 1615 vermeldt: 2 saladen, een schenck, vlees, kip, 2
visschotels (bot, schelvis of snoek) met boter en kaas, geen gebak of
suikerwerk, wel fruit.

1)
1)

P.T.A. Swillens in ‘Caecilia’. Jg. 1934, blz. 11.
P.T.A. Swillens in ‘Caecilia’. Jg. 1934, blz. 11.
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Andere bepalingen gingen over contributie, inleg- en uittreegeld, boeten bij
repetitieverzuim e.d. Onder het musiceren was het verboden te spreken (z.o.) en
‘ieder collegiant is gehouden met de instrumente te spelen zoodanige partijen als
hem van den Phonascus voorgeleert sal worden’. (Reglement van het college te
Utrecht). Met Phonascus wordt bedoeld de vakmusicus, die de repetities leidde. Dit
geschiedde zeer waarschijnlijk van het clavecimbel uit (in ieder geval na 1650). In
1632 kreeg het Utrechtse college van de Magistraat een clavecimbel cadeau. En
dit is niet het enige blijk van de goede gezindheid der Utrechtse Magistraat t.a.v.
1)
2)
het in 1631 officieel gestichte college. Het kreeg van de stad gratis beschikking
over een repetitie-lokaal (met inbegrip van een kast, een tafel en een aantal violen)
in de Stads-Waag, waarin ‘niemandt met omroeren van koorn ofte anders eenich
geraes’ mocht maken tijdens de repetitie, 's Zaterdags 3 uur.
Ook de Phonascus werd van stadswege aangesteld. Hij was doorgaans organist;
tot zijn taak in het college behoorde het in orde maken der instrumenten en het klaar
leggen der te spelen muziek! Daarneven moesten de stadspijpers de ‘partijen’ van
het 10-20 leden-tellende College ondersteunen. Te Utrecht krijgt de
generale-basspeler ƒ 50. - uitgekeerd in 1661; in 1682 wordt zijn instrument
vervangen door een positief (= orgel), in 1726 keert men weer terug tot het
clavecimbel.
De meeste vooraanstaande steden hadden hun College: Arnhem heeft de prioriteit
met het in 1591 gestichte ‘St. Caecilia’; in Leeuwarden bestond er één in de eerste
decennia der 17e eeuw onder de bezielende leiding van Jacques Vredeman, die
wij als theoreticus nog zullen ontmoeten, Deventer had het hare in ieder geval tussen
1623 en 1690. Te Nijmegen werd in 1632 opgericht het ‘Musyccollege van die
gereformeerde religie’ (van de overheid kreeg het de beschikking over een lokaliteit
3)
in het Predikherenklooster). Groningen had er één sedert 1683 (tot na 1771). R.
Schrijver werd te Middelburg in 1670 organist met de bepaling dat hij met het ‘collegie
van de musikanten’ sal moeten corresponderen ende derzelver bijeenkomsten op
haer versoeck bij-

1)
2)

3)

Reeds in 1628 kwamen de liefhebbers bijeen.
De Utrechtse magistraat was de muziek wel gezind: Pieter Alewynsz. de Voois (organist)
werd ƒ 500. - honorarium geboden ‘eer een ander hem ontrukt’ (1626). 31 jaar later krijgt Carel
v. Valbeeck een toelage ‘om hem te animeeren tot continuatie ende vorderingen’. Zie ook
literatuurlijst: du Saar.
B. III, 22.
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1)

2)

wonen . In Rotterdam werd er een vermeld in 1715, alsook in Den Haag , in Alkmaar
richtten Andries en Laurens Schagen er een op; wat ‘een sonderlingen opgang der
3)
4)
speelconst ter plaatse meebracht’ . Ook Leiden had zijn muziekkring .
Over het repertoire zijn we tamelijk slecht ingelicht. De oudste catalogi zijn
verdwenen, evenals de muziek zelf. In het begin werden zowel à capella als
instrumentale werken uitgevoerd. Dit blijkt uit de ‘Wetten’ van het College te Arnhem,
waaruit we zelfs kunnen opmaken dat er aanvankelijk (evenals te Amsterdam) alleen
gezongen werd. De wet van 1605 schreef n.l. voor:
‘Onder het singen sal men goet gehuer geven und geen geklap ofte gerugt
maeken, waardeur het gesang soude mogen gesteurt worden.’
Die van 1615 heeft:
‘onder het singhen ofte spelen(!) geen geklap ofte gerucht.’
De betrekkelijkheid der toenmalige terminologie daargelaten ligt een dergelijke gang
van zaken voor de hand: zelfstandige instrumentale huismuziek behoorde nog tot
de zeldzaamheden (Engelse gamben-Fantasia's en Duitse suites). Een
tussenstadium is dan het gebruik om in vocale composities enkele partijen
5)
instrumentaal te bezetten. Alleen de inventaris van het Leeuwardense College kan
ons meer zekerheid geven; het vermeldt werken van:
Frescobaldi, Verdonck, Lasso, Faignant, Sweelinck, Marenzio, le Jeune,
Pevernaige, Thurnhout, Schuyt, A. Gabrieli en O. Vecchi.
Later zullen zonder twijfel gezongen zijn de diverse werken van Cornelis Padbrué,
stadsmusicus te Haarlem. Deze koos voor zijn composities, die helaas weer bijna
alle, op een enkel stemboek na, verloren zijn gegaan, literair hoogstaande,
Nederlandse teksten:
‘Kusjes’ (van Jac. Secundus, vertaling van Westerbaen), voor 3-4
stemmen met b.c. (1631). Aanbevelende inleiding:

1)
2)
3)
4)
5)

N. XXII, 357.
Balfoort: ‘Het Muziekleven’ (blz. 33).
T., IX, 252.
v.d.S., II, 45. Ook: Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde, Jg. 66 (‘Sprokkels uit oude Archivalia’,
door J. Wijndelts).
Zie literatuurlijst: R. Visscher.
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Grijse hoofden, koude simnen,
Nu soo langh ontwent aan 't minnen
Wien geen vrijen meer betaemt,
Wacht u van dit goedt te lesen,
Want het sou gheen wonder wesen,
Datje weer aan 't mallen quaemt.

Een zelfde blijmoedige stemming ademt 't Lof van Jubal (1643; 2e deel 1645),
bezongen (op uitnodiging van de componist) o.a. door Westerbaen, Vondel, Cats,
Barlaeus, gezet voor 4-6 st. + b.c.
De componist beschouwt blijkens zijn voorrede, de muziek als
‘verquickinge der bedroefde oft zwaermoedighe harten’. We lezen verder:
O Sangconst zydy niet, die yeder mensch doet leeren
Hoe dat hy uit syn ziel des tweespalts gift moet keeren
O Schoole van eendracht
O Regel van 't accoord
Dat tot een Republyck, ja yeders huys behoord.

Van Vondel (die de componist in zijn ‘Deuntje op Cornelis Padbrué’ beloofde ‘Wilje
zingen, ick wil rijmen / O genoeghelicke(!) Tymen’), zette de componist nog De
tranen Petri en Pauli voor 2-5 st. ± b.c. (1646) en de, door Prof. Smijers opnieuw
1)
uitgegeven ‘Kruisbergh’ . Padbrué schreef verder enkele kleinere instrumentale
2)
gelegenheidswerkjes .
**
*

Door de muziek-kransjes zullen zonder twijfel de vierstemmige sonates uit de reeds
genoemde bundel ‘Symphoniae introductoriae’ van Hendrik Anders gespeeld zijn.
Blijkens het voorwoord van deze bundel konden deze stukken ook in meervoudige
bezetting gespeeld worden. Franse orkestsuites (‘Ouverture etc.’ noemde Bach ze)
schreef De Konink. Ook het werk van Scholl:
‘Den spelende Kus-Hemel, bestaende in een getal speelstukken(!) zijnde
met 3 instrumenten en een Grondtgeluyd, seer nut en dienstigh voor alle
Liefhebbers(!), die haer op de Viol en Bas gelieven te excerceeren,’
moet zonder twijfel in dit verband worden genoemd. Het komt n.l. voor in de uit 1667
daterende inventaris van het Arnhemse Muziek-College. De verschillende
opeenvolgende catalogi, zowel der colleges als der uit-

1)
2)

Dit is het enige vocale werk van Padbrué dat compleet bewaard is.
Een Symphonia, bestaande uit Pavane en Gaillarde, verscheen - uitgegeven door schr. dezes
- in de bundel Barok van de serie Huis- en Schoolmuziek (uitg, Harmonia, Hilversum).
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gevers, geven duidelijk aan dat het repertoire zich bewoog in de richting van de
instrumentale ensemble-kunst der Italianen, waarbij ook de Franse Suite ‘aangedaan’
werd. De Arnhemse lijst van 1667 vermeldt werken van Allegri en Grossi, in 1705
Caldara en Marini; twee jaar later ontmoeten we reeds Corelli. De Groningse lijst
(die meer dan 160 nummers telt!) vermeldt boeken met missen en motetten,
solozangen (o.a. Cantates van Bassani), instrumentale solo's (Schmelzer, Biber,
Hacquart, Schenck, Veracini, Albinoni, Tessarini, Vitali, Tartini, Locatelli), zang met
orkest (o.a. de 1e acte van Lully's Achille et Polixene), a capella werken (o.a.
motetten van Allegri (a voce sola con instrumenti) en Bassani), orkest-werken (o.a.
Ouverture Phaeton van Lully) en Trio-sonates (o.a. van Vitali, Corelli, Caldara,
Schenck, Albinoni, Anders, Rosenmüller, J. Ph. Krieger). Groningen was dus (uit
hoofde van zijn ligging en relaties) meer Duits georiënteerd dan Arnhem (Biber,
Schmelzer, Rosenmüller!). Ook in de 18e eeuw komt Oostelijke orgelbouwkunst via
Groningen ons land binnen.

Muziekuitgevers en -drukkers.
Dat buitenlandse werken hier zo snel bekend waren behoeft niet te verwonderen.
Ondernemende uitgevers zorgden ervoor dat men op de hoogte bleef van de grote
bloei, die de instrumentale muziek in Italië en elders beleefde. Dat de muziekuitgeverij
te onzent vooral in de 18e eeuw zo'n fabelachtige hoogte bereikte is niet op de
laatste plaats te danken aan de grote technische bekwaamheid der drukkers.
Hoofdzakelijk werd de ‘typendruk’ gebruikt: voor elke notenwaarde en toonhoogte
was een losse type aanwezig, waarbij de noot en de balk één geheel vormden. Het
pleit voor de vakbekwaamheid der zetters dat zij ondanks de verbrokkelde notenbalk
toch een goed leesbaar geheel wisten te verkrijgen. Afb. 18 geeft een specimen
van de beroemde uitgever in de 2e helft der eeuw: Paulus Matthysz ‘inde
1)
Stoofsteegh’ te Amsterdam . Diens vignet werd later ook door Enschedé gebruikt.
Aangezien de typografische muziekdruk niet aan alle eisen kon voldoen (het drukken
van meer dan één hulplijn leverde al grote bezwaren op) ging men rond 1700 over
tot de zgn. plaatdruk. Het ontstaan daarvan uit de gravure hebben we reeds
gememoreerd. In zijn verzoek tot ver-

1)

De eigenlijke werkzaamheid der Nederlandse drukkers begint rond 1620 met Paulus van
Ravesteyn en Paulus Aertsz. (Friesche Lusth. 1621). Sweelincks Psalmen moesten nog
elders gedrukt worden!
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Afb. 18. Bladzijde uit ‘Der Fluyten Lusthof’

lenging van het patent aan de Staten zegt Vallet in 1615, dat hij zijn luitboek ‘om
alle faulten door 't misdrucken te voorcomen in copere plaeten heeft doen
snijden...(en) dat dergelijcken werck...noyt voordeezen in copere plaeten off
1)
andersins in druck uytgegeven is geweest’ . Vooreerst vond de methode weinig
ingang: het graveren (in spiegelschrift) was een tijdrovend en dus kostbaar werk.
Als Van Noordts Tabulatuurboek anno 1659 in plaatdruk verschijnt is dat nog een
grote bizonderheid. Nog in 1766 keerde Enschedé terug tot (een geperfectionneerde)
typendruk! Zonder resultaat echter, want de muziek-gravure had in ons land tot
prachtige resultaten geleid. Afb. 31, die contemporaire buitenlandse drukken (o.a.
van Walsh in Londen) met stukken slaat en voor moderne uitgaven niet hoeft onder
2)
te doen, is afkomstig van Etienne Roger , een Frans Refugié, door wiens toedoen
de plaatdruk algemeen werd, zeer waarschijnlijk sneed hij zijn platen zelf. Na zijn
dood bezat hij voor een waarde van meer dan ƒ 21.000.- aan materiaal!
Roger is in 1665 te Caen geboren, in 1691 trad hij te Amsterdam in het
huwelijk met een landgenote, vanaf 1697 tot zijn dood in 1722 was hij als
zelfstandig muziekuitgever.

1)
2)

T., VI, 178.
Zie literatuurlijst: Veerman.
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werkzaam. Sedert 1716 was zijn schoonzoon Michaël le Cene
medevennoot, na de dood van Rogers dochter (1723) dreef hij de zaak
alleen. Na zijn dood (in 1743) werd zij opgeheven. Aan haar had
Amsterdam het te danken dat zij in het middelpunt der Europese
muziekuitgeverij stond gedurende de 18e eeuw.
Zo hield Nederland dan nog iets van zijn eer hoog. De catalogi van Roger bewijzen
echter dat ons land weer ging terugzinken naar de plaats van - zij het opmerkzaam
en levendig - toeschouwer. Behalve de reeds genoemde Italiaanse componisten
1)
met hun concerti grossi (van Corelli bezorgde Roger een complete uitgave )
ontmoeten we de Franse clavecinisten, Purcell, Handel, Froberger, enkele
Nederlanders en een tweetal volledige opera's van Lully in zijn catalogi.

Het instrumentarium.
Meer dan eens hadden we gelegenheid te wijzen op de bezettingsvrijheid der
instrumentale muziek. De muziek was nummer één, op welke wijze gerealiseerd,
deed er minder toe. De titels wijzen daar op. Wel zeer representatief is de
onderstaande, een pendant van Van Eycks ‘Lusthof’;
Nieuw-Meegsche Fluyten Lourier krans, gevlochten ende gecomponeerd
vol soete melodiën van Psalmen, Allemanden, Pavanen, Couranten,
Galiarden, Balletten, Airs, Intraden enz...Seer konstich gebroocken ende
door-sneden op verscheyde manieren om met 1 of 2 Fluyten gedurich te
speelen tot den einde toe, off 2 Violen, off Cornetten (z.o.), off 2
Schermeyen (= schalmeien), off op de Klocken ende op andere
Instrumente te gebruycken, door Goossen Jemens van Vreeswijck,
Klokkenist tot Nieuw-Megen. 1655.
De instrumentale inventaris van het Leeuwardense College telde 5 dwarspijpen
(grote en kleine), een grote ‘custodie’ (= foudraal) ‘met 11 piepen, idem met 2 groote
baspiepen bestaende in 4 stukken, sluitende ende accoordeerende onder de
voorgaende piepen; een accoord fioelen: 4 discant, 2 tenoren en een bas en een
claversingel’. Bij particuliere muziekliefhebbers overheersten de solo-instrumenten
2)
als luit en cister . Later was het gamba-spel zeer geliefd, ook de viool werd verder
geperfectionneerd; het instrument werd echter anders bespeeld dan nu. De kin
rustte niet op het bovenblad: het corpus lag op de bovenarm, zodat de linkerhand
moest steunen, waardoor zij aan beweeglijkheid inboette; zodoende moest de hals
kort zijn en kon men geen positiespel toepassen. Omgekeerd echter was dit nog
2

niet nodig aangezien de componisten aan een toonomvang g-b genoeg hadden
(afb. 19).

1)
2)

Opmerking verdient een editie van Corelli's Kerksonates Opus 5 ‘avec les agrémens...comme
Corelli les jouait.’
Zie literatuurlijst: R. Visscher.
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Een minder officieel strijkinstrument was het dansmeester-viooltje (afstammeling
van de gigue) ook ‘clopscheen’ of ‘krijtertje’ genoemd. Ook draailier en doedelzak
waren attributen der reizende speellui.
Verschillende Renaissancistische blaasinstrumenten (o.a. de kromhoorn, de
1)
pommer, de ranket) zijn in de 17e eeuw verdwenen. Van de cornet of zink is alleen
het sopraan instrument gebleven en wel ter aanvulling van de alt-, tenor en
bas-bazuin (vandaar de 3-stemmige bazuin-bezetting

Afb. 19. Vrolijk musiceren. (Schilderij van G. Honthorst). Luit, stemboekjes, viool (let op de
houding (op bovenarm) en bouw van het instrument (korte hals) en op het blaas-instrument
(zink of schalmei)).

in het klassieke orkest). De blokfluit vertoont alleen in haar uiterlijk afwijking van
haar voorgangers: deze hebben de gladde staafvorm, het Barok-instrument is aan
boven- en onderzijde uitgebogen (afb. 20, vgl. afb. 10a).
Na 1650 gaat het clavecimbel de luit vervangen, zoals reeds werd gezegd. Van
het clavichord is als bizonderheid te vermelden, dat lang

1)

In de catalogus van de Muziek-afdeling van het Haags Gemeente-Museum wordt het
instrument klaroen genoemd.
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voordat dat elders het geval was hier pedaal-clavichorden gebouwd werden en wel
door de Friese schoolmeester-organist Klaas Douwes, die in zijn ‘Grondig ondersoek
van de toonen der musyk’ (1699), het instrument als volgt beschreef:
1)

‘De klavekerdiums syn musykinstrumenten die sacht en soet van geluidt
sijn, ende van eenveerdige en suivere aanspraak, ende worden daarom
gebruikt tot oeffeninge in de konst(!)...De aangenaamheit van 't geluidt
bestaat daarin dat de sangbodem behoorlijk dun gemaakt worde, ende
datter onder een spalke aan gelijmt worde tusschen de kam en de
klauwieren (= toetsen), achter in de klavekerdiums sijn groeven gemaakt
daar het eindt van de klauwier met een pennetje ingaat, dat wordt de
steek genaamt.
De pedaalen alsoo de selve met een walsemboord moeten zijn, konnen
soo afgedeelt worden, datter boven 4 en onder 3 klauwieren aan een
perk snaaren komen te slaan; gelijk soodanigen manuaal en pedaal door
mij is gemaakt, daar niet meer als 8 perken snaaren in 't pedaal sijn, ende
begrijpt nochtans 2 volle octaaven ende één toon; het welke seer
gemakkelijk is, alsoo daar weinig snaaren toe van noode sijn ende zeer
haast (= snel) gestemt is, ook zijnder haaken in 't eindt van het
pedaalklauwier gemaakt, ende de extrakten (= abstrakten!) met gaten,
daar die haaken in komen, soo dat men het selve klauwier daaruit, en in
schuiven kan, het welke mede seer gemakkelijk is, wanneer men het
instrument vervoeren of versetten wil, om dat er als dan geen af noch
aan koppelinghe van noode is, hetwelk (mijns weten) noch van niemant
is gepractiseert.’
Minder zelfstandig schijnt de clavecimbelbouw te zijn geweest, die sterk beïnvloed
werd o.a. door die der Rückers te Antwerpen. In 1597 vernemen we dat Daniël v.d.
Vort een clavecimbel maakte voor de secretaris van de koning van Denemarken in
2)
opdracht van de Amsterdamse magistraat . De Nederlandse strijkinstrumenten-bouw
stond daarentegen op zeer hoog peil; werk van Hendrik Jacobsz. (‘Hollands grootste
vioolbouwer’) werd meer dan eens voor dat van Nic. Amati gehouden; ook Pieter
3)
Rombouts, Jan Boumeester en Willem v.d. Sijde moeten met ere genoemd worden .
Van de bekendste blaas-instrumentenbouwer Richard Haka, geven we in afb. 20
een plakkaat, waarop tevens de belangrijkste blaasinstrumenten dier dagen staan
afgebeeld.
Gedrukte muziek en een op hoog peil staand instrumentarium zijn eerste
voorwaarden voor een bloeiend muziekleven. Niet minder is dat het geval met het

1)

2)
3)

Deze afwijkende spelling is nog niets, vergeleken met die voor het cembalo; dat onze
voorvaderen naar omstandigheden aanduidden als: klaeuwe-cingel, clavercimbel,
clavesingel, claeuwe-cimbal, clave-sim(bel), claversingel, claver-chim, clauve-cimbael!
Zie verder Balfoort: ‘Het Muziekleven etc.’, blz. 98 en 99.
Balfoort: ‘De Hollandse vioolmakers’.
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Afb. 20. Zeventien-eeuwse muziekinstrumenten. (Gekruisd: basblokfluit en fagot; daarnaast
altblokfluit en hobo. Merk op, dat de instrumenten al 1-2 kleppen hebben).
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Muzikaal onderwijs.
Dit maakte deel uit van het onderwijs op de lagere school. De scholen waren
particulier. Een Amsterdams schoolmeester had op het uithangbord van zijn
‘onderneming’ geschreven dat hij les gaf in
Latijn, Hoogduitsch, Muzyk, prompt Lezen en wel Schrijven
3)
Boekhouden, Cijf'ren mee, om Koopmanschap(!) te drijven .
Ook het privé kostschool-onderwijs had de muziek in zijn leerplan opgenomen. De
‘Oprechte Haarlemsche Courant’ van 16 September 1659 bevat de volgende
advertentie:
‘G. Grafkamp, francoische en duytsche school-meester van het dorp
Charlois...laet bij desen weten, hoe dat hij van meening is eenighe
kinderen in de kost aan te nemen, omme eerlijck en ghetrouwelyck
t'onderwijsen in 't lesen, schrijven, cijferen, 't Italiaans boeckhouden,
mitsgaders de fondamenten der musycque: de psalmen Davidts te leeren
singen op thoon en maet...Beloovende beneffens het onderwijs oock een
goede burgerlijcken tafel te houde.’
Een ander schoolmeester onderwijst zijn pupillen Frans, Nederlands en lezen, terwijl
in het onderwijs inbegrepen is het bespelen der fluit (= blok-), dwarsfluit en
clavecimbel.
Ook op het gymnasium werd de muziek niet vergeten. Hier lag, overeenkomstig
de hogere eisen het onderwijs in handen van vakleraren. In Den Haag (1593) moest
Michiel Lamorette elke dag ‘in de groote schoole ter plaetse van Conrector des
middags ten elf uyren tot twaelff uyren...onderwijs( )geven in die...conste van
musyque.’ Te Zwolle werd in 1650 Mr. Jan Romswinkel ‘tot voorsanger in de groote
kerk aangenomen...mits dat deselve niet alleen in de kerke...sal hebben voor te
singen, maar dat (hij) ook geholden sal sijn alle weke een reis of twee met de rector
in de latijnsche schole de jeugt in de musycke te helpen exerceeren.’
Uit de aard der zaak ging het hier om algemeen vormend onderwijs. Zang en
theorie zullen de hoofdschotel wel gevormd hebben. Enkele leerboeken zijn bekend
(z.o.).
Wat betreft het privé-onderwijs aan liefhebbers in het bespelen van een instrument,
onderrichten ons o.m. de schilderijen. Volgens welke methode men te werk ging is
1)
niet bekend , wel weten we dat de leerling(e) de te spelen muziek als regel afschreef.
1)
Sneltrein-methoden waren echter ook toen al bekend . In 1612 verscheen te Arnhem:

3)
1)

1)

Zie Ter Gouw: ‘Kijkjes in de oude schoolwereld’, Leiden z.j.
Voor de blokfluit is een handleiding geschreven door G. (niet Q.) van Blankenburgh; een
beknopte luit-methode schreef Vallet, ‘daerbij de jeugt bij seer faciel middel deselve tabulature
bequamelijck in corte spatie sullen leeren.’
Voor de blokfluit is een handleiding geschreven door G. (niet Q.) van Blankenburgh; een
beknopte luit-methode schreef Vallet, ‘daerbij de jeugt bij seer faciel middel deselve tabulature
bequamelijck in corte spatie sullen leeren.’
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‘Der Violen Cyther mit vijf Snaren, en nieuwe Sorte melodieuse
inventie,...licht te leeren...om alderley Musicke te speelen, sonder eene
Note van de Music te verstaen(!).’
Het volgende verhaal, dat ons midden in het leven der 17e eeuw verplaatst bewijst
meteen dat ook die tijd zijn paedagogische charlatans kende; in zijn ondramatische
1)
naïveteit is het te kostelijk om niet volledig vermeld te worden :
Op 18 Juli 1624 verklaarden een paar timmerlieden dat zij getuige waren
geweest van het volgende voorval te Den Haag: Mr. Jan Leendertsz.,
musicyn was ‘des morgens de clocke omtrent acht off halff negen...comen
gaan over de marckt alhier in Den Haag ende wesende omtrent de
huysinge van Nobel, laekenkooper heeft de reqt. rechtover de deure
vinden staen seckere persoon die hemselven vermeeten was binnen den
tijt van drie daghen de luyden te leeren speelen op secker instrument
genoemt de Viole de Gambe ende hij, reqt., daerover seer vreemt
toehoorende heeft denselven persoon ontboden tenhuyse van Nobel en
heeft hem gevraegt, wat dat hij leerde spelen, daerop deselve antwoordde
ick leer de luyden speelen de voysen van 150 psalmen, daerop reqt.
repliceerde: ick wilde wel dat ghij mij daer eens redenen van gaeft op wat
manier ghij dat beginnen soudt, en alstoen bij (= door) denselven persoon
daerop geseyt wert: Ja, Ja, Ick hoor wel dat ghij betere meester syt als
ick; ende hij soo uyten huiysen gaende en bij den vsz. reqt. daaerop
geantwoort: ja ick hoor wel (onder reverentie) ghij scheyt (met) deze
antwoordde, ick heb geen edelman voor, maar een schelm, vagebont,
fielt. Reqt. slaet de viool stuk.’ (sic).
De vakopleiding kende uiteraard dergelijke stoomcursussen niet. Sedert de 16e
eeuw was het gewoonte de rechten en verplichtingen van meester en leerling
(muziekscholen kende men niet, de opleiding was privé) nauwkeurig contractueel
2)
vast te leggen . In 1684 moet Q. van Blankenburg een leerling onderwijzen in de
‘Bas Continuo, de bedieninge van 't orgel der gereformeerde Kercke, het
clavisimbelspell en desselffs stellingh, hantviool, sangh en compositie en alles
openbaren wat tot den opbouw van deselve bequamheden mochte vereyscht werden
3)
om hem meester te maken’ .
Wat nu de leerboeken betreft, naast enkele andere, direct voor de schoolpractijk
4)
geschreven werken verscheen in 1618 het reeds genoemde boekje van Vredeman
(zie afb. 21). Jacques Vredeman was een zoon van de beroemde architect Jan
Vredeman. Deze was in 1527 te Leeuwarden geboren; tijdelijk uitgeweken naar het
Zuiden, aanschouwde zijn zoon Jacques in 1558(9?) te Antwerpen het levenslicht.
Toen diens

1)
2)
3)
4)

Zie literatuurlijst: Servaas van Rooyen.
Zie G.v. Doorslaer: ‘L'éducation des anciens musiciens instrumentistes’ in Gedenkboek
Scheurleer (Den Haag 1925), blz. 89.
Zie ook: Servaas van Rooyen, blz. 5 en blz. 8.
Zie Balfoort, t.a.p. blz. 71 vlg.
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leertijd achter de rug was trok hij weer naar het Noorden: in 1589 krijgt hij het
burgerrecht te Leeuwarden, alwaar hij anno 1608 door de magistraat wordt
aangesteld als voorzanger van de Jacobijnen-kerk en muziekleraar aan de Latijnse
school. De lessen, die hij hier gaf zijn gekristalliseerd in zijn genoemd leerboek. In
zijn voorwoord richt hij zich echter ook tot de leden van het Collegium Musicum,
1)
waarover hij schreef dat hij het ‘seer lange jaren’ had ‘onderhouden’ . Voor dit
College stelde hij zonder twijfel ook zijn ‘Musica miscella’ (een bloemlezing
madrigalen, canzonetten en vilanellen) samen. Als componist verscheen werk van
hem in het ‘Livre Septième’, ook bewerkte hij de ‘Friesche Lusthof’.
Ook uit de ‘Isagoge’ blijkt dat de vocale ensemble-muziek in het begin der eeuw
de situatie nog terdege beheerste. Muziek is volgens Vredeman ‘een const die wel
leert singhen’.

Afb. 21. Titelblad van Vredemans Muziektheorie

Zijn theorie is zuiver middeleeuws en gebaseerd op het solmisatie-mutatie
systeem van Guido (Mostarts verbetering had dus nog geen (algemene)
weerklank gevonden). Hij onderscheidt 2 soorten moll: 1e propria (het b
teeken aan de sleutel) en 2e accidentalis. De ‘musica ficta’ is er ‘om de
muziek lieflijker te maken’. Verder komen de verschillende sleutels en de
mensurale notatie aan bod. Een karakteristiek der kerktoonaarden
completeert het geheel. Hierbij worden nogal eigenaardige meningen
gedebiteerd: Dorisch, Phrygisch, Lydisch en Mixolydisch behoren volgens
Vredeman resp. tot ‘ghewichtige ende sententieuse’, tot ‘bewegende ende
verweckende’, tot

1)

Mogelijk is Mathias Mercker de stichter van het College. Zie over deze ‘ausgewanderten
holländischen Musiker’ M. Seiffert in ‘Gedenkboek Scheurleer’ (blz. 291).
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‘droeve en tot tegenstrijdende’(?) en ‘bewegende woorden’; het Aeolisch
‘strect tot soeticheyt ende lieflijcheyt met Godtvruchtichz vermengt’,
Jonisch ‘tot genuchte en vermakelijcheyt oft dartelheyt’. De resp.
hypo-toonreeksen strekken tot ‘heerlycke schoone woorden, met staticheyt
vermengt’, tot ‘bidden, ootmoedige ende smeeckende’, tot ‘Godtvruchtige
deur Blijschap schreyende’, tot ‘troudienende dancksegginge ende
eerbiedende’, tot ‘van Natueren droeviche, suchtende ende schreyende’
en ‘tot ootmoedicheyt, clagehen(de) en kermen(de)’ woorden.
Een meer oorspronkelijke theorie werd opgebouwd door Johan Albert Ban.
Stammend uit een zich over drie eeuwen uitstrekkend voorgeslacht, dat
in zijn woonplaats Haarlem tot aanzien was gekomen, werd Ban in 1597
of '98 aldaar geboren. Hij behaalde (te Keulen, Leuven of elders) de
doctorsgraad zowel in het Romeins als in het Kerkrecht. Terug in zijn
vaderstad, waar ook hij zeer bemind was, wordt hij 1624(?) benoemd tot
kapelaan en in 1630 tot pastoor van het Begijnhof. Voor het Gregoriaans
heeft hij zich (hoewel niet al te ijverig) verdienstelijk gemaakt door de
revisie van het Graduale en Antifonale (1626). In de kracht van zijn leven
overleed hij op 27 Juli 1644.
In de muziek was Ban dilettant; hij had geen vakopleiding genoten. Deze
omstandigheid kwam hem, de vorser, ten goede: zijn denken was niet bezwaard
1)
door heersende en overgeleverde meningen . Zijn drang naar weten leidde hem
tot zelfonderzoek. Hij bestudeerde de theoretische werken vanaf Pythagoras t.e.m.
Zarlino. Zonder bevredigend resultaat. Dan voert hij gesprekken met vooraanstaande
musici. Hij correspondeert met Barlaeus, Hooft, Huygens, Anna Maria Schuurman,
Mersenne, Bloemaert, alle vooraanstaande muziekliefhebbers. Van grote betekenis
is zijn vriendschap met de Franse Rationalist Descartes, die in 1637 in Bans
nabijheid, n.l. te Egmond a.d. Hoef, woonde. Descartes' ideeën vonden bij de
‘nuchtere’ Nederlander Ban weerklank, of beter: Descartes sterkte hem in zijn
2)
voornemen het licht der Reden te laten schijnen over de toonkunst . In een brief
aan Böesset zegt hij dat de muziek i.p.v. naar ieders toevallige smaak, naar vaste
en bewijsbare regelen beoefend moet worden. De natuurlijke voordracht der
tekstwoorden moet door de muziek niet gemaskeerd maar versterkt worden.
Hier zien we Ban in de practijk van de comtemporaire muziek: de monodie. In het
3)
voorwoord van zijn ‘Zangh-bloemzel’ (1642) zegt hij:

1)
2)
3)

Datzelfde was het geval bij de leden der Camerata te Florence. We denken in dit verband
ook aan Moussorgski.
Hetzelfde zien wij bij Van Blankenburg, die eveneens door de theorieën van Descartes werd
bevrucht.
Zie afb. 22.
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‘Doch onder alle andere zoo waerde(e)re ick meest de Heere Claudio
Monteverde ..., in wiens werken ik altoos yet byzonders tot mijnen
voornemen strekkende hebbe bespeurt. Waerlijk M. heeft getoont dat zijn
eerste en tweede boek der Madrigalen...minder zijn dan zijn tweede stijl
uit het 3e, 4e en 5e boek. Ende wederom dat deze boeken minder zijn
als zijn laatste werk. Niemant heeft oyt zooveel in de zangkkonst bestaen
1)
als dese lofwaerdigste man’ .

Afb. 22. Titelblad van een bundel composities van Ban

Typerend voor zijn ‘monodische’ instelling (bij zijn dood dichtte Jan de Vos: ‘Nu,
booven bij de schaaren/, Zingt zij (= Bans ziel) de boovenzang, die hij omlaag
beminde’), is het feit dat hij noch de muzikale waarde, noch de uitdrukkingskracht
der dissonanten kende. (Vergeleken met de stijl der 16e eeuw hebben ook de
Psalmen van Boscoop en Sweelinck b.v. veel minder voorhoudingen!). In het laatste
hoofdstuk van zijn verhandeling ‘Cort beduydsel van 't zingen’. (‘Van de
saamenklanke der stemmen in 't gesangh’) zegt hij van de dissonanten alleen dat
zij ‘knerselende in de ooren syn en onaangenaam’. Daarentegen is hij zich ten volle
bewust van de uitdrukkingskracht der

1)

Hier toont Ban zich een voorloper van de vooruitgangstheorie (evenals reeds A.P.
Coclico), die de Nederlandse scholen beschouwt als oefeningen in de
compositietechniek: ‘Alle de Meesters die de zamenzangh hebben bearbeydt, ende
uyt de duysternisse(!) aen het licht gebracht, zijn Nederlanders geweest’. (Kort
Sanghbericht op zijne Zielroerende zangen, blz. 17).
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modulatie (beter: uitwijking). Deze komt hem goed te pas in zijn met tegenstellingen
werkend ‘subjectivisme’: ‘want het is een groote veranderinghe, alsmen zoet geproeft
hebbende, bitter smaakt’ (‘Kort Sanghbericht’, 7).
Voor een dorisch gedachte melodie (in wezen is het D-majeur met uitwijking naar
de parallel) is de in Nvb. 54 gegeven wending tamelijk gedurfd. Opmerkelijk voor
Bans intuïtie inzake de toonsoort is Nvb. 55 (eveneens ontleend aan het ‘Kort
Sanghbericht van Joan Albert Ban, Haerlemmer(!) op zyne zielroerende zangen’
(Amsterdam 1643), gedrukt bij Paulus Matthijsz., uitgegeven bij Louis Elzevier, blz.
9). De

1)

toonsoort wordt eerst gefixeerd door de ‘zangstoelen’ (zeer karakteristiek gezegd:
in de toonladder zijn het a.h.w. rust- of steunpunten!). Bij het 1e deel tekent Ban
aan:
‘Alsmen uit C zinght, wandelt de stem door deze zanghstoelen C-E-G-C,
ende maekt daer zijne eigene zanghvallingh’ (= cadens, bevestiging!).
Het commentaar bij het verdere verloop luidt:
‘Dezen kreits kan aldus verandert werden welk een groote ontroeringhe(!!)
des gemoeds veroorzaekt; en werdt wederom gebracht tot zijn oudere
gangh in E, om voorts te eindigen in C.’
De opzet is: ontroering te wekken, hoewel Ban, als gematigd Nederlander, niet zo
ver gaat als de Italianen, die kortweg alle meerstemmige muziek over boord wilden
werpen.
Wel moet deze muziek zich in dienst stellen zowel van de prosodie (de woordval)
als van de expressie (de betekenis):

1)

Die samen de Tonica drieklank vormen.
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‘All de kracht van dezen zangh is in het uitspreeken der woorden: niet
alleen om de woorden, met sylben, in letterklank te vatten: maer ook om
de beteekenisse van de zaek; dat is den eigenschap van zinbeduidzel te
erinderen’ (t.a.p., 3).
Het laatste geldt dan zowel voor de éénstemmige als voor de meerstemmige zang!!
Over het ontstaan van het zang-geluid in de keel was Ban echter nog niet
goed ingelicht; hij geeft de volgende ‘verklaring’. (‘Cort Beduydsel vant
zingen’; 1e hoofdstuk: ‘Waerinne het gezangh bestaet’):
‘De veranderinge van den stem, dat is het klimmen off daalen, werdt
veroorsaakt in den kartelgorgel, ende in den keel. Vermits den aadem
uyt de longen, door den kartelgrond, in den keel wordt gedreven, gejaeght,
en geslaagen, en aldaar met het klapje off decksel, den keel sluytende
off ontsluytende, werdt geperst: en soo den doorgangh van het keelgat
nauwer werdt soo klinmt de stem, en het geluydt werdt fijn ...’
We zien hier de rationalist Ban nog rondtasten in het duister!
Ook met de toonsoort-theorie wist hij niet goed raad: met zijn modulaties, binnen
de kerktonen (in feite een contradictio!) maakten we reeds kennis. Evenmin als
Vredeman kent hij de si en houdt dus nog vast aan het Guidonische systeem. Zijn
karakteristiek der modi stemt in hoofdzaak overeen met die van Vredeman. Het
doet echter vreemd aan om de authentieke aeolische reeks (Ban spreekt van ‘hoog
A’, ‘laag A’ is dan plagaal) geschikt te achten ‘voor vermakelijke, aangename en
vroolijke dingen en woorden’.
Ban heeft als componist zijn theorie ook in practijk gebracht. Hij koos bij voorkeur
literaire teksten (hij was lid der Muiderkring). Zijn eerbied voor het woord reikt echter
niet verder dan 's componisten belang dat eist. Zo schreef hij in 1642 aan Hooft,
van wie hij enkele gedichten had getoonzet, dat hij:
‘hier ende daer een woord ofte meer verandert (had)...jae ook hier ende
daer een sylab bij gevoeght, zoo ik meende dat de klinktallen ende den
rymloop beter zou glijen ofte vloeyen tot mijn geluyden.’
Hooft antwoordde:
‘Oft UE. hier en daar een silbe afsnoeit oft inent, des kreun ik mij weinig;
al zoud het ook den zin zwakken: wen het dien slechts niet verleemt.’
Huygens was niet zeer te spreken over Bans compositorische vermogens; wat Van
de Burgh bij Bans overlijden schreef:
‘Je ne sçay, si vous sçavez que Dieu a retiré de ce monde le pauvre
Bannius; j'espère qu'il entendra meilleure musique, qu'il ne s'est imaginée
estant en sa vie; s'il avait des erreurs, il avoit l'âme bonne.’
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1)

was geheel in overeenstemming met Huygens' opinie . Hoezeer hij zichzelf ook
heeft ingezet voor zijn opvattingen, zijn hoop dat deze de grondslag zouden vormen
voor ‘zielroerende zangen’, ‘producten, niet van willekeur en louter subjectieve
smaak, maar van de rede en de klare regelen der waarheid’ werd niet vervuld door
hemzelf, noch door anderen.
Toch zal het zijn grote verdienste blijven dat hij een voortrekker is geweest wat
betreft de nauwere betrekking tussen practijk en theorie,

Afb. 23. ‘'t Volmaekte Klaeuwier’

die sedert de Middeleeuwen geheel verloren was gegaan. Zijn tekortkoming was
het dat hij aan de practijk theoretische regels wilde voorschrijven: terwijl de taak der
theorie veeleer die van constateren, ordenen-van-het-bestaande is. Ondanks zijn
purisme (drielingh voor drieklank; meeklank = consonant; onklank = dissonant;
taefeltuyre = tabulatuur) is het hem niet gelukt Nederland voor zijn systeem te
winnen. Daarvoor stond hij de facto toch weer te zeer naast de practijk. Dat was
ook het geval met zijn cembalo, waarop hij zowel de grote en kleine

1)

Inderdaad biedt Huygens Pathodia een heel wat aangenamer oplossing van de monodische
problemen!
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hele toonsafstand, het verschil tussen deze twee (het didymische komma, door Ban
‘snipsel’ van een toon genoemd) en het verschil tussen cis en des (etc.) kon laten
horen. De allerbovenste toetsen (zie afb. 23) waren rood gekleurd. En weer komt
de op twee gedachten hinkende Ban om de hoek, als hij aanraadt om bij snel spel
deze laatste toetsen ‘voor 't gemak’ niet te gebruiken.
De kloof tussen rationalisme en uitdrukking heeft hij wel gesignaleerd, maar niet
overbrugd of gedempt. Daarvoor was de tijd niet rijp en zijn persoonlijkheid niet
sterk genoeg.

Afb. 24. Indeling van de toonladder volgens het ‘volmaakte klavier’.

Publieke concerten.
Aan het begin van onze verhandeling over de Barok maakten we melding van het
openbare concertleven op, in en voor de kerk. Nadat we de tegenpool: het huiselijk
musiceren in los en georganiseerd verband beschouwd hebben, ronden we het
beeld af met een andere vorm van publieke muziekbeoefening: het openbare
concert-tegen-betaling. Een overgangsvorm zijn de zgn. Muziekherbergen, een
typisch Amsterdamse in stelling, waarbij de nadruk kon vallen op het eerste of op
het tweede lid der samenstelling De herberg-met-‘strijkje’ (meestal had de herbergier
een vast ensemble in dienst) was doorgaans van minder allooi. Evenals nu was er
op bepaalde tijden ‘concert’.
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Een voorbeeld van een eigenlijke Muziekherberg (waar dus de muziek nummer één
was) was die van de ‘musicyn’ Richard Hancock, aan het Rokin (± 1670), waar
verschillende kamers met muziekinstrumenten waren, maar waarvan ook de
gelagkamer 's avonds een sfeer van huiselijkheid droeg, doordat de zelfspelende
gasten verplicht waren een ‘nummertje weg te geven’ op ‘poene’ van een glas bier:
Soo iemand de Viejool of Bas of yets hanteert
En niet een voosje speelt, tot straf zal moeten lijen
Een kanne Bottel-Bier off Wyn kan hem bevrijen.

Waarschijnlijk werd de gelegenheid bezocht door vrijgezellen en ‘muzieklievers’,
wier vrouwen a-musae waren! Er werden ook concerten gegeven door meesters
op alle mogelijke instrumenten. Een herberg, die zich geheel specialiseerde op dit
1)
laatste werd beschreven door Gotfried Hegenitus in 1630 :
In dit huis mag men verscheidene en hoogst aangename concerten van
Muziek-instrumenten en zoete geluiden, dagelyks hooren, zoodat men
misschien nergens zulk een muziek van allerlei gereedschappen heeft
bijeen gezien. De Oprichter........ noemt het ('t huis n.l.): Het Huis te
Zinnenlust. Onlangs heeft hij de volgende regels voor hetzelve geplaatst:
‘Heel boven op dit huis, is 't als een Paradijs
Daar is Fonteyn-geruys, snaer, Pypen, soet gekrys,
Begeert g'int huis in te gaan, te hooren en te zien
Soo toont uw mildigheyt, tot onderhout van dien.’

Blijkbaar werd er een non-stop programma afgewerkt, een soort muziekcineac dus.
Voor de ‘zinnen-lust’ (alweer: de muziek als gesublimeerde wel-lust) moest betaald
worden. Als muziek een verdachte zaak was zouden we de instelling een verdacht
huis kunnen noemen ...
De rijkdom der burgers, die het parool ‘geld moet rollen’ nog huldigden, werkte
de zelfstandigheid er muziek in de hand. Een minder bemoedigend teken was het,
dat er de tendenz in opgesloten lag: ik heb geld, waarom zou ik zelf muziek maken
als ik het kan làten doen. Het moet ons dan ook niet al te zeer verwonderen dat we
de toonkunst in de vorm van het concert ontmoeten op de...kermis.
Het kermis-concert werd geopend door de schout, die de artikelen voorlas, welke
inhielden dat hij, die praatte of kaartspeelde een stuiver boete kreeg. Aan het eind
riep hij: ‘'t Concert is uit, messieurs; zingen, speelen en spreken staet aen ieder
2)
vrij’ .

1)
2)

N., II, 116.
Zie Schotel: ‘Het Maatschappelijk leven onzer vaderen in de 17e eeuw’.
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In een hs. ‘Het Rotterdamsch Concert’ werd melding gemaakt van concerten uit het
1)
begin der eeuw . Andere aanwijzingen voor een groeiend concertleven komen te
voorschijn in 1648 (wanneer soms i.p.v. een klucht ‘muzikaal’ gespeeld wordt), in
1662 (wanneer tussen de speelseizoenen een ensemble concerteert, eveneens in
de Schouwburg te Amsterdam), in 1679 (wanneer Hacquart ermee begint in Den
Haag), in 1693 (wanneer er elke Zaterdag aldaar in het Mauritshuis in het openbaar
wordt gemusiceerd) en in 1697, wanneer een zekere Fr. Aarts aan de Rotterdamse
magistraat verzoekt:
om in Stads-Doelen te mogen houden een concert, alle Woensdag, van
5-7 ende de biljetten daar toe te mogen laten affigeeren, zonder
aanstotelijkheid of drank!
En tot slot: in Van Elslands gedicht ‘Dronken Jaap de Boer op het concert’ (1717)
lezen we van strijkers en blazers met clavecimbel, van maat-trappende musicanten
en van applaudisserende bezoekers.

Toneel- en theatermuziek.
Reeds maakten wij kennis met in het theater gegeven concerten (1648 en 1662).
Toneelspel en muziek waren inderdaad nauw aan elkaar verbonden. Reeds in
Rederijkerskluchten als ‘Nu noch’ wordt bij tijd en wijle op een bekende ‘stem’ een
liedje gezongen.
Groter aandeel kregen ‘zang en muziek’ in de Engelse kluchtspelen, die soms
geheel gedicht waren in strofe-vorm (20 tot 80 coupletten) en dialogiserend gezongen
werden op een geliefde wijs. Bij uitgebreidere spelen werden in de dialoog
verschillende liedjes ingelast.
De zgn. Singh-klucht mocht zich hier in een grote belangstelling verheugen,
voornamelijk doordat Engelse comedianten hier op hun doorreis naar Duitsland
2)
zeer vaak optraden. (We wezen reeds op de gevolgen daarvan t.a.v. ons volkslied ).
Zo werd in 1591 aan de autoriteiten verzocht om de troep van Robert Browne door
Zeeland, Holland en Friesland te mogen laten reizen, ‘allant...d'exercer leurs qualitez
3)
en faict de musique, agilitez et joeuz de commedies, tragedies et histoires’ . In 1590
werd te Leiden:

1)
2)

3)

T.a.p., blz. 299.
Omgekeerd kwamen Nederlandse liederen in Engeland terecht. Zo zingt 'n persoon in een
Engelse klucht van 1601: ‘Slaet up den trommele van ick sall come / Up to de camerken, wan
my new wineken’, wat een verbastering is van ‘Slaet etc. / Op tot het camerken van mijn
nieuw Wiveken’. Waarmee de zedelijke (of onzedelijke!) strekking der spelen meteen is
aangeduid.
N., X, 104.
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‘Betaelt aan Robert Brony, Engelsman ende zijne medehulpers, tsamen
vijftien guldens, over gelycke somme hem toegevoucht voor 't verthoonen
ende speelen van verscheyden comedien ende historien, mitsgaders 't
doen van verscheyden sprongen, bij hem zoo voor Burgermeestern, als
1)
voor de gemeenten deser stede verthoont’ .
Nog in 1656 traden Engelse kluchtspelers op in Dordrecht.
Er werd niet alleen gezongen. Een bericht uit Groningen (1592) meldt dat de
spelers: ‘schoene spoelen van comedien ende ander (hebben) geageert, oeck seer
delectable ende soete musique stucken op diversche snaerinstrumenten gespoelet.’
Een troep die ons land aandeed in 1612 telde op 16 acteurs evenveel muzikanten,
die op luiten, cisters, violen en fluiten speelden ‘wenn sie eine neue Actum wollten
anfangen und sich umbkledden.’ Entre-act muziek dus.
De levendige afwisseling van spel, zang, dans en muziek, de gewaagdheid van
het onderwerp, de dubbelzinnigheden waarmee het doorspekt was en de virtuositeit
waarmee het gespeeld werd, maakten de ‘Singhkluchten’ zeer populair en geliefder
dan de houterige Rederijkersspelen. Zo lezen we bij Brederode (Moortje III, 4):
‘Ick, mach soo langh oock bij geen reden-rijckers zijn:
Want dit volckje wil steeds met allen menschen gecken,
En sy kunnen als d' aep haer afterst niet bedecken;
Sy seggen op haer les, soo stemmigh en soo stijf,
Al waer gevoert, gevult met klaphout al haer lijf!
Waren 't de Engelsche, of andere uytlandtsche
Die men hoort singen, en soo lustich siet dantse
Dat sy suyse bollen, en draeyen als een tol:
2)
Sy spreken 't uyt haer geest, dees leeren 't uyt een rol’ .

De Engelse klucht ging echter aan de Nederlandse Rederijkerij niet voorbij. In 1634
werd door J. Krul een Muziekkamer geopend te Amsterdam, onder het motto: Ie (=
Je) blijft in êelen doen (= omzetting van ‘In liefde bloeiend’, het motto van de
Rederijkerskamer van Amsterdam). In de spelen van Krul komt de muziek op
dezelfde manier te pas als in het Engelse kluchtspel: liedjes, dansen en entre-actes.
De ‘Inleydinge, gedaen op de Amsterdamsche Musykkamer’ opent ‘Musica met
musicanten’ met een proloog. Ze zegt o.a.:

1)
2)

N., Byblad 1853, IV.
Brederode doelt erop, dat in de komedianten-spelen aan de inval, de improvisatie een grote
plaats was toebedeeld.
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‘Eerbiedig bid ik u, zoo lang daer werd gezongen,
Toont yver in 't gehoor, en stilstand in de tongen.
Opdat myn lieve vreugd met vreugd ontfangen werd,
Zoo toont een open oor, bij u kunstlievend hert.
(Hier moet Muzikaal gespeelt en gezongen werden; ondertusschen komt Rhetorica).’

Ook de eigenlijke ernstige spelen kenden muzikale medewerking. We denken in de
eerste plaats aan de reien in Vondels tragedies. De melodie van het ‘O Kerstnacht’
1)
wordt tot heden gezongen . In de eerste druk der ‘Gebroeders’ staat bij een rei 'n
aantekening van Vondel-zelf: ‘De speeluyden hebben op haer blaes-Instrumenten
dit bijgaende musyk stuk gespeelt (ende vande priesteren op het toneel gesongen)

met 4 partijen.’ Wil dit zeggen dat de priesters 4-stemmig gezongen hebben?
Waarschijnlijk was dit niet het geval en werd de rei éénstemming vertolkt,
ondersteund door de instrumenten. Dit is tenminste ook het geval bij de reien-muziek
die Servaes de Konink schreef voor Racine's tragedie ‘Athalia’ (1697). De muziek
was blijkbaar niet bekend aan Scheurleer, noch aan Balfoort; in ieder geval is er tot
op heden niets uit of over gepubliceerd. De zang is ten dele toevertrouwd aan
éénstemmig koor met drie instrumentale tegenstemmen en b.c., ten dele aan 'n
2)
solostem met b.c.; zij houdt het midden tussen lied en recitatief (Nvb. 56a en 56b).
Een enkel illustratief ‘orkeststuk’ is

1)
2)

Zie T., IV, 177.
We doen het beste ook ‘O, Kerstnacht’ als zodanig te beschouwen. Helaas heeft het de allures
van een volkslied aangenomen, hoewel het dit in 't geheel niet bedoelde te zijn.
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ingelast aan het eind der 3e acte: ‘Pêcheurs, disparaissez, le Seigneur se reveille’
en wel om Jeruzalem te vernielen. Joad zegt aan het slot ervan: ‘Le Seigneur a
1)
détruit la Reine des Citez’ (Nvb. 56c).

Juist op het einde der eeuw worden verschillende pogingen gedaan een Nederlandse
Opera te stichten en...te schrijven. Boven een seizoen-succes enerzijds en een
zangspel anderzijds kwam men niet uit. De meeste muziek is verloren gegaan; als
ze even hol is geweest als het onderstaande citaat uit ‘De Liefde van Amintas en
Amarillis, Muzykstuk (sic.) vertoont voor de Nederduitsche Opera tot Buiksloot t'
Amsterdam’ (1686), behoeven wij dat verlies niet te betreuren:
11e tooneel (Mirtel met jachtgereedschap)
‘Alarm, alarm
Schrick voor mijn blaazen
Konijnen en haazen,
Mirtel die dreigt jou met zijn arm
En snelle schicht
Swicht nu konijnen, haazen swicht.’

Een dergelijk bordpapieren heroïsme losgelaten op stomme dieren als konijnen en
hazen is typerend voor de Nederlandse goedmoedigheid. Datzelfde geldt voor ‘De
Triomfeerende Min’ (tekst van Dirk Buysero, Muziek van Hacquart), waarin - ter
viering van de vrede van Nijmegen

1)

Het toepassen van deze programma-muziek, wijst op invloed van de Franse Tragedielyrique.
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(1678) - Kupido neerdaalt op aarde en met de gewaardeerde hulp van Venus, Mars
tot de aftocht noopt. Dit alles omlijst door ettelijke tientallen allegorische en
mythologische personen. Van de muziek is alleen bewaard het recitatief met de b.c.
en de slotscène (meegedeeld door Scheurleer: ‘Amsterdamsch Muziekleven 17e
eeuw’). Voor verdere bizonderheden, deze en andere Opera's betreffende, zie men
dit werk, dat van Balfoort, van Bottenheim of van Enschedé (‘30 Jaar Muziek’). Het
zangspel beantwoordde aan de toenmalige eisen: de muziek als verstrooiing; aan
1)
een eigenlijke Opera bestond geen behoefte . De weidse blik, de lange adem ontbrak
en was ook niet nodig. Alleen hieruit is de afkeer voor de opera te verklaren zoals
een vader die t.a.v. zijn zoon aan de dag legde:
‘De Schouwburg heb ik hem toegelaten
Maar voor een opera, daar moest hij niet van praten.
De jeugd van Amsterdam, die raakt erdoor op 't wild
Waar in zij als om strijd het meeste geld verspild.’

Maar hiermee zijn we feitelijk in de vervalperiode van onze geschiedenis, de 18e
eeuw, terechtgekomen. De eerste dertig jaar van die eeuw hebben nog iets van de
grootheid van haar voorgangster bewaard. De voornaamste dragers zijn Van.
Blankenburg en Havingha, hoewel veel in hun doen en laten vooruit wijst. Aan de
hand van hun handel en wandel geven wij meteen een recapitulatie van de 17e
eeuwse muziek.

Quirinus Gideon van Blankenburg, stamt uit een geslacht van ‘waterhelden’,
‘gestorven op 't bed van eer, ten dienst van 't vrije land’, volgens de dichter S. Sylvius.
De naam wijst er waarschijnlijk op dat het gelijknamige dorpje op
Rozenburg de oorspronkelijke woonplaats was. Later ontmoeten we
Monster als zodanig. Men bleef dus aan de zeekant!
Quirinus werd in Dec. 1654 te Gouda geboren, waar zijn vader
organist-klokkenist was. Natuurlijk ontving de zoon van hem de eerste
muzieklessen. Het lag echter niet in de bedoeling dat hij in de muziek zou
gaan. In 1680 werd hij student te Leiden, om drie jaar later definitief de
muzikale loopbaan te kiezen: hij vestigde zich als organist in Den Haag.
In 1687 is hij als zodanig verbonden aan de Hofkapel. Ook was hij
werkzaam bij het Muziekcollege, dat 's Zaterdags in het Mauritshuis
concerteerde. Een jaar vóór de eeuw-wisseling bediende hij het orgel der
Nieuwe Kerk aan het Spui. Deze functie vervulde hij tot zijn dood in 1739.

1)

Typerend is het lange leven van ‘Klooris en Roosje’ (1688), waarbij S. de Koninck de muziek
schreef. (Bij de schouwburgbrand in 1772 verloren).
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In dit laatste jaar voltooide Van Blankenburg een groot theoretisch werk: ‘Elementa
Musica of Nieuw licht tot het wel verstaan van de Musiec en de Bas-Continuo’. Dit
mag zijn levenswerk genoemd worden: in zijn studententijd werd de grondslag ervoor
gelegd, toen één van zijn professoren hem vroeg wat nu eigenlijk het wezen van
de basso continuo was. Toen Quirinus het antwoord schuldig moest blijven,
antwoordde de leraar: ‘De Musiec is een kunst, die in Reden bestaat; zo gij die niet
en weet zo zoekt ze en wanhoopt niet van die te vinden, doorboort uw boeken met
verstand, en de reden zal u openbaar worden...het is onmogelijk dat een zo
1)
uitmuntende kunst...niet inwendig op vaste gronden zou staan’ . Hier spreekt duidelijk
de Cartesiaanse mentaliteit, die in Van Blankenburgs wezen direct weerklank vond:
hij was een vorser, een waarheidszoeker van echt-Noordelijke stempel en stelde
belang in alle uitingen van de menselijke geest, gelijk Sylvius in zijn geciteerd gedicht
zegt:
‘Stil en gematigt, en arbeidzaam was zijn leven,
En in 't uitvorssen en doorgronden onvermoeid:
En kon zich vroeg tot veel taalkundigheid begeven
Waardoor hij met de praal van drie paar spraken bloeit.
Hij oeffende zig in Wijsbegeerte, en gaven
Van Wiskunde, en doorzogt de noodige Artsenij,
En stoffescheiding, om de wijsheid op te graven
Zo diep verborgen, en den Hemelsloop daarbij.’

Zoals men ziet zijn het de natuurwetenschappen, die Van Blankenburg bezighouden
en waarvan de papieren tijdens zijn leven met de dag omhoog liepen. Als ‘Redelijk’
lampenist, die zijn licht over de muziek moet laten spelen was Van Blankenburg
echter weinig gelukkig. De stofbehandeling voldoet niet aan de verwachting: hij zit
nog te zeer vast aan de bestaande theorieën; evenals bij Ban reikt zijn wil verder
dan zijn macht.
Uiteraard staat hij in een ander historisch vlak dan de Haarlemse priester. Zijn
definitie van het begrip ‘muziek’ is in ieder geval veel algemener dan die van
Vredeman:
‘De Musiec is een kunst, die welverdeelde geluiden op net gemete
2)
tijd-gedeeltens doet hooren’ .

1)
2)

‘Elementa’, 8.
id., 4.
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Over de eigenlijke generale-bas practijk, die inmiddels in de breedte en in de diepte
was uitgegroeid, vernemen wij helaas niet veel. Over haar onmisbaarheid laat Van
Blankenburg ons echter niet in het onzekere, want
‘zij dient tot een Bijspel onder zang en spel; regeleert de hoogte,
ondersteunt de partijen, legt de zangers den toon in de mond, vervult en
sterkt de 't zamenkomende geluiden.’ (Elementa Musica, blz. 6).
Van Blankenburg is een tegenstander van de na 1720 in zwang komende, geheel
in cijfers uitgewerkte basso continuo, hij wil de accoorden afleiden uit de ‘partijen’.
Wat dit laatste begrip betreft: dit heeft voor Van Blankenburg nog de gezonde
betekenis, die het in de 17e eeuwse speelmuziek had:
‘Harmonie is d' aangename overeenkomst van welgestelde geluiden;
maar de personen die dezelve voortbrengen worden partijen genoemd;
niet omdat zij partijdig zijn, maar integendeel dat ieder zijn partij tot
zamenstemming heeft gekozen’. (Elementa Musica, blz. 5).
Zijn er vele partijen, dan is sprake van een concert, drie maakt een Trio,
een ‘enkele stem met zijn Bas’ (dus twee partijen) is echter een solo!
Helaas zijn er verder weinig uitvoeringspractische zaken van die dagen in te vinden.
1)
Wel verwarde, hybridische en langdradige uitweidingen, o.a. over toonsoorten
(mineur leidt hij af van de re-ladder, met ‘introducteur’ oftewel leidtoon; het dualisme
van Zarlino is ook hem voorbijgegaan) en stemming (hij kan de valsheid van de
gelijkzwevende temperatuur niet verdragen (blz. 115), en heeft liever enkele ‘groote
wolven’ dan een hele serie ‘kleine’. De bedoelde ‘oude wolven’ laten zich bovendien
goed gebruiken voor het bereiken van bepaalde ef- en affecten! (Hij vergelijkt ze
met de zwarte verf in de schilderkunst, die op zichzelf ook niet mooi is).
Belangrijker is het hoofdstuk ‘Van de Speeltuigen’ (blz. 134). Hij kent reeds de
2)
enkele pedaalharp (die hij ook Psalterium, Cithara, Lyra, Barbytos of Sambuca(!!)
noemt), waarmee de zoon van de uitvinder, Hochbrucker, hem in kennis bracht.
Ook zijn beschrijving van het Hakkebord is opmerkelijk, en wel vanwege de
mogelijkheid van piano en forte spel, wat dus ook de tijdgenoten als een voordeel
voorkwam en wat ons in de mening versterkt dat Christo-

1)
2)

Het is wel aan dit gedeelte te danken dat J.W. Lustig sprak van ‘ein grosses, kauderwelsches
Buch’.
Door middel van een pedaal konden de snaren éénmaal verkort worden. Bij de moderne harp
kan dat tweemaal.
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fori en Schröter erdoor opgewekt werden tot de vervaardiging van het hamerklavier.
Van Blankenburg zegt dat de uitvinder-bespeler van het (verbeterde) hakkebord,
Pantaleon Hebenstreit ‘met hard en zacht slaan het geluid zo konde verheffen en
matigen, dat alle toehoorders daar door ten uitersten geraakt waren.’
Hetzelfde voordeel biedt het clavichord, ‘'tgeen men gering acht, hoewel er veel
goeds in steekt. Het is der organisten studeer-instrument’. Van Blankenburg heeft
ermee geëxperimenteerd: hij plaatste er één zonder zangbodem op een ander,
waardoor het geluid aanmerkelijk aan sterkte won. Ook met het Clavecimbel deed
hij proeven; door de snaar dichter of verder van de kam aan te tokkelen wist hij
1)
Trompet-, Bourdon-, Prestant- en Octaaf-effecten te bereiken . De luit heeft, aldus
Van Blankenburg, ‘sedert de nieuwe mode van al dat buitensporig transponeeren
zijn paspoort gekregen. Maar de Theorbe houdt stand, want in een opera of vol
concert is hij van een bijzondere uitwerking.’ Ook klokkespel en orgel behandelt hij.
Door het eerste had hij reeds in zijn jeugd bekendheid verworven. Dat was toen hij
te Gouda in 1676 inzake het nieuwe Carillon van advies moest dienen. Op zijn
aanraden werden voor het eerst in de bas Cis- en Dis-klokken opgenomen, die men
tot dien overbodig achtte. Tegen beroemdheden als Dirk Scholl, M.S. Nuyts, S.
Verbeeck en P. Hemony wist hij, jongeman van even twintig, zijn zin door te zetten.
Met voldoening kon hij constateren dat, toen hij zijn ‘Elemente Musica’ schreef de
Utrechtse beiaardier Fischer, zijn ‘jeugd-opinie’ deelde: Fischer was een visser die
2)
geen schol lustte! .
Ook in 1686 kreeg hij met een carillon te doen en wel dat voor de St. Jacobskerk
3)
in Den Haag van de Antwerpse gieter M. de Haze , dat - typisch voor de stedelijke
autocratie - mooier moest zijn dan dat van het Stadhuis in Amsterdam. Van
Blankenburg moest helaas constateren dat het niet mooier, maar veel minder was,
zoals nog ieder heden ten dage kan horen.
Als klokkenist is Van Blankenburg zelf niet werkzaam geweest; wel als organist.
Eigenlijke orgelcomposities zijn echter van hem niet bewaard. Bekend is de Fuga
obligata (te vinden in het Album ‘Nederlandse

1)
2)
3)

Dit houdt verband met het bevoordelen van hogere of lagere boventonen.
In den brede over deze en de volgende kwestie: Balfoort: ‘Q.v.Bl.’
De onderhandeling met Hemony's opvolgers de Fremy's waren op niets uitgelopen.
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Orgelmuziek van 1600 tot heden’ van C.F. Hendriks), die hij zo noemde omdat hij
ze ‘op bestelling’ schreef. Enkele jaren later schreef Händel een fuga op hetzelfde
thema (Nvb. 57a en 57b). Zijn eigenlijke roem als componist dankt Van Blankenburg
momenteel aan zijn Cantate ‘L'Apologie des Femmes’, onlangs opnieuw uitgegeven
door Mevr. A. Komter-Kuipers. Het is een pendant van een cantate van Campra,
waarin de vrouwen aangevallen worden. Beide teksten vindt men t.a.p. naast elkaar.
In deze Cantate toont de componist zich (geïnspireerd

door zijn voorbeeld?) een aanhanger van de Franse stijl, o.a. in het gebruik van
dansvormen. (Ook Franse Suites voor clavecimbel schijnt hij geschreven te hebben).
In zijn ‘Clavecimbel- en Orgelboek der Cereformeerde Psalmen’ etc. (1732) speelt
de Franse versieringskunst hem parten. Bij zijn zienswijze de psalmmelodieën als
verouderd te beschouwen, kwam hem deze kunst goed te pas. Ook het rhythme
wilde hij verbeteren (Nvb. 58a: bestaand, Nvb. 58b ‘verbeterd’ rhythme). Om de
gemeente in haar zang te sterken werd bovendien de melodie van de begeleiding
los gemaakt (Nvb. 59).
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Zoals bekend, werd na ± 1675 overal de gemeente-zang door het orgel ondersteund.
Daar dit teveel voor het kleine instrument was moest men zich met allerlei
hulpmiddelen tevreden stellen. Enkele ervan hebben we reeds ontmoet. In het
rapport dat Van Blankenburg opstelde over het nieuwe orgel in de Oude Kerk te
Amsterdam (1726) maken we kennis met andere:
1

Van de Trompet 16 op het hoofdklavier zegt hij, dat zij ‘in tweeën is
gehalveerd om de regterhand apart te konnen aanzetten tot dienst onder
1

1

't gezang.’ Verder zijn Prestant 8 en Octaaf 4 van het Positief verdubbeld
1

3

1

3

(resp. van c -c en van f -c ) ‘tot versterking onder 't zingen’. De Mixtuur
van hetzelfde manuaal ‘was volgens bestek maar 4, 5 of 6 dik (= sterk!),
doch (dit) is tot dienst van 't gezang met 2 pijpen versterkt.’
In hetzelfde rapport ‘prijst (hij) de allercapitaalste Registers en derzelver lieflikheid
en kragt veelheid.’ Inderdaad nam het orgel na 1700 grotere allures aan. Ten dele
is dit te verklaren door de noodzakelijkheid gemeenschappelijke massa-zang te
leiden. I.p.v. de snijdende, heldere stemmen van het vroeg-Barokke concert-orgel
wordt nu kracht en volheid geëist. We herinneren hier aan de aankondiging van de
Haarlemse organist Dusart in 1686 betreffende een register:
‘Sonder 't out onnut hier geschrei van kleine Pijpjes, maar met modeste
pijpen ...om 't geluyt van de orgelvooys ...soo ver over de Gemeente te
doen klinken, als d'allergrootste pijpen.’
Aangezien Dusart spreekt van 100 pijpen moet het hier een Cornet 4-sterk betreffen
(over de discant). Al spoedig werden bestaande orgels nu van dit register voorzien,
doorgaans ter vervanging van een enkelvoudige vulstem of karakterstem.
Zo zien we dat in 1699 bij de restauratie van het orgel te Naarden Joh.
Duyschot, de uitvoerder, opdracht krijgt: ‘De cromhoorn dewelke in 't
positief is, daer mede uyt te neemen en een kornet zoo groot of kleen als
hij vallen kan in deszelfs plaats te zetten’ (T., IX, 238).
Er gebeurde echter nog meer dan de vervanging der dunne sesquialter (‘die alleenlijk
in de superius tot versterkinge van het kerkgezang werd gebruykt’) door de volle
cornet. De instrumenten-zelf worden groter, pompeuzer. En op dit punt komt de
orgelbouw onder Duitse invloed. Hadden de Duyschots en Hagerbeers de traditie
der Renaissance nog levendig kunnen houden, aan de vraag naar monumentale
orgels konden onze orgelbouwers uit eigen kracht niet voldoen. Het is door deze
gang van zaken dat
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Gerardus Havingha, organist der Grote Kerk te Alkmaar, zijn bekendheid kreeg.
Geboren aldaar in 1702 werd hem het bedoelde orgel toevertrouwd in 1722. Het
1
instrument was niet alleen te zwak (het pedaal b.v. had geen 16 steun!); het was
ook zeer verwaarloosd (gebouwd in 1645 door Germen G. Hagerbeer). Op voorstel
van Havingha wordt het orgel gerestaureerd en aanzienlijk uitgebreid. De restauratie
werd opgedragen aan Franz Caspar Schnitger, zoon van de beroemde Noord-Duitse
orgelbouwer Arp Schnitger, die o.a. in Groningen het Martiniorgel restaureerde en
wiens instrumenten ideaal voor het Bachspel genoemd mogen worden. Fr. C.
Schnitger heeft ook het vermaarde Zwolse orgel (4 klavieren!) gebouwd. Een ander
leerling van Arp Schnitger (Rudolf Garrels) bouwde het orgel te Maassluis. Ook
Amsterdam (Chr. Vater, 1726), Haarlem (Chr. Müller, 1738), Gouda

Afb. 25. Orgelfront in de oude Kerk te Amsterdam. Het front van dit orgel geeft de inwendige
constructie (hoofdwerk met daarboven, daaronder en daarnaast: boven -en onderklavier en
pedaal) weer.

(Jean Moreau 1738) kregen hun monumentale, Hoog-Barokke instrumenten. De
indrukwekkende fronten (zie afb. 25) spreken voor zichzelf. Zoals elke vernieuwing,
vond ook deze een hevige tegenstand bij onze
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voorvaderen, in ieder geval te Alkmaar. Hieraan heeft ook Havingha's geschrift
‘Oorspronk en voortgang der orgelen, met de voortreffelijkheit van Alkmaars groote
orgel’ (1727) zijn oorsprong te danken, alsmede enkele pamfletten, die hij te zijner
verdediging schreef.
Ook als componist deed Havingha van zich spreken, behalve 8 klaviersuites
(‘Närrisch Zeug; man möchte Ratzen und Mäuse damit vergeben’, volgens zijn
1)
collega J.W. Lustig ) schreef hij sonates voor 3 violen, bas en b.c.; voor fluit en
viool, voor 2 fluiten, gamba en b.c. en voor solo-gamba. Zonder twijfel heeft de
omstandigheid dat hij het genoemde Collegium Musicum leidde, stimulerend gewerkt
op zijn compositorische productiviteit. Aan hetzelfde Muziek-college droeg hij zijn
2)
bewerking van Kellner's Generale Bas-school op (1741).
Dit is een werkje dat zich door zakelijkheid en bondigheid gunstig
onderscheidt van Van Blankenburgs boek. Weliswaar is het ook meer
een leerboek, maar schools is het niet. Havingha zegt nadrukkelijk in zijn
voorwoord dat het doel is: het leren spelen van de generale bas, maar
‘niet alleen met zoodanige platte eenvoudige greepen, die in zoo
verre wel voldoen aan de caracter, welke boven de Nooten staan,
en wanneer dat dus uitgevoert is, dan meynen dat alles wel gedaan
is, in ordre, gelijk het ook dus na de intentie van veele hedendaagse
Violisten zoude moeten geschieden, willende dat dan de Generaal
Basz maar als een plompe boeren, of met een flegel op een
dorschvloer slaande slag, moeste zijn, daar 'er nogtans veel meer
toe vereischt word.’
Blijkens hetzelfde voorwoord was het in ons land toen nog geen gewoonte
om van cis en des (etc.) maar van c-kruis en c-mol te spreken.
Dat het - ondanks alles - zo wijdlopig is, is te wijten aan het feit, dat men
nog niet dacht in uit tertsen opgebouwde accoorden: de kleine drieklank
op c b.v. noemt Havingha: c dis(!) g c; en dan geeft hij ook hele tabellen
hoe men bepaalde becijferingen ‘grijpen’ moet (men sprak niet van
‘accoord’, maar van ‘slag’ (de practijk!)).
Het was dus niet zo vanzelfsprekend om bij de becijfering 6/5aan
‘kwint-sext accoord’ te denken; het was een ‘slag’, waarbij men behalve
de kwint en de sext ook de terts greep. Enz., enz. Bij de verbinding der
accoorden wordt aangedrongen op trapsgewijze verbinding; als regel
grijpt de rechterhand 3 stemmen, de bas wordt gespeeld in octaven. Bij
‘sterke muzieken’ (grotere ensembles) kunnen de accoorden zo vol
mogelijk zijn bij solo's moet de partij zo veel mogelijk ‘opgeciert’ worden
(doorgangsnoten, parallele decimen met de bas). Arpeggio's worden bij
voorkeur bij de begeleiding van het recitatief gebruikt.
De theorie van de toongeslachten majeur en mineur met hun transposities
wordt

1)

2)

De stukken zijn inderdaad nogal huisbakken, de componist wijdde ze aan de magistraat van
Alkmaar. Een reproductie van de originele druk - die zich in Leipzig bevindt (bevond?) - is in
het Haagse Gemeente-Museum aanwezig.
Blijkens het voorwoord had het college van de Magistraat ‘een heerlijke Zaal’ gekregen!
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verduidelijkt door draaiende cirkels, die Havingha overgenomen (en
verbeterd) heeft van Van Blankenburg (zie afb. 26).
Tegen de opmerking van Keliner, dat een orgel het eigenlijk wel zonder
vulstemmen kan doen tekent Havingha protest aan!
Toonde Havingha zich op dit punt (en andere) conservatief (in de goede

Afb. 26. Schematische voorstelling uit Havingha's generale bas leerboek. De cirkel waarop
o.m. staat Finales, 2da, etc. is draaibaar. In de afgebeelde stand geeft zij dus de toonladder
van B (b, cis, dis, etc.) aan.

zin des woords!) de Tijd ging onverstoorbaar voort. Een nieuwe smaak kwam op:
na 1750 heeft de basso continuo - symbool van een juist evenwicht tussen individu
en gemeenschap - haar hoofdverdedigingslinie verloren. Het subjectivisme breekt
zich baan, met alle nadelige gevolgen van dien voor onze muziek.
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De pruikentijd
‘Als ons bloeitijdperk een naam moet hebben, laat het dan zijn naar hout en staal,
pik en teer, verf en inkt, durf en vroomheid, geest en fantazie. Gouden Eeuw zou
1)
beter passen bij de achttiende eeuw, toen het goud gemunt in de geldkisten lag’ .
Men had inderdaad zijn schaapjes op het droge, onze cultuur was op dood spoor
gekomen. De renteniers-mentaliteit begon te heersen. Geld was Alpha en Omega
in de 18e eeuw. Een schrijver uit die dagen, IJsbrand van Hamelsveld, zegt in zijn
‘De zedelijke Toestand der Nederlandsche Natie’ (Amsterdam 1791):
‘Hetzij de invloed van den Koopmansaard, hetzij de menigvuldige
behoeften, die in veele opzichten hier grooter zijn dan in andere landen,
de schuld hebben, zeker is het dat geld bij de Nederlanderen op zeer
hoogen prijs staat en dat veeleer het goud hun God is. Deze zucht tot
geld vertoont zich allerwegen, en het is zeker dat in Nederland bijna niets
zonder geldbelooning uit beginselen van zuivere edelmoedigheid gedaan
wordt’ (t.a.p., blz. 393).
Men zette zijn geestelijke vermogens op nonactiviteit; de macht van het geld maakte
veel goed, meende men. Dezelfde schrijver getuigde: ‘Gij bemint de rust, ik weet
het: de rust is aangenaam voor elken Nederlander’. Maar: rust roest. Het geestelijke
leven van onze natie werd aangetast door een sluipende en slopende ziekte.
‘Wanneer eenige weinige patricien of edele(?) familiën, door heerschzucht
vervoerd, zich het geweld aanmatigen en de andere ingezetenen beginnen
te drukken, dan openen zich verscheiden bronnen van verderf, hetwelk
een gemeenebest overstroomt, gelijk een watervloed en ten laatste alles
vernielt’ (idem blz. 71).
De verslapping bracht mee dat geen weerstand geboden kon worden aan invloeden
van buiten. Deze ‘invloed’ kwam voornamelijk uit het Zuiden:
‘Die saus moet op zijn Fransch zijn toegemaakt zo 't val
2)
Zal hebben; of het geen gij dist deugt niet met al’ .

Dat juist de Franse geest zo'n grote invloed uitoefende is te verklaren enerzijds uit
het feit dat Gallië in deze tijd aan belangrijkheid ging winnen. Wat Groen van
Prinsterer ‘de ongeloofstheorieën’ noemde was van Franse makelij (hoewel uit
Engels materiaal). De bedoelde theorieën bewogen zich alle om het centrale punt
dat de menselijke kennis haar

1)
2)

Prof. Huizinga: ‘Nederland's beschaving in de 17e eeuw’, blz. 175, 176.
K. Sweerts: ‘Inleiding tot de Sang- en Speelkonst’, A'dam 1698.

W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandse muziek

191
oorsprong vindt in de Ratio, de ‘Reden’, het verstand. We maakten hiermee reeds
kennis bij Ban en Van Blankenburg. Deze laatste stelde uitdrukkelijk het verstand
als kennisbron boven de ervaring: ‘d'ervarenheid is veeltijds een bedriegelijke
leermeester. De Reden gaat haar verr' te boven’ (‘Elementa Musica’, blz. 153). Deze
consequentie van het Renaissancistische Individualisme vond hier in Nederland
een heldere resonans: de practische nuchterheid, het verstandelijk overleg vond
een ‘weltoebereide akker’. Het is daarom te begrijpen dat de latere, vooral uit
Duitsland komende reactie (hoewel Rousseau er de vader van was) met
Sentimentaliteit en ‘Sturm und Drang’ - die beide bij voorbaat en voorkeur de
verstandelijke overweging buitensloten - hier weinig weerklank vond. Wij noemen
reeds nu, in dit verband de naam van Albertus Groneman.
Zo werd hier bij voorkeur de galante muziek beoefend, daar deze hier echter het
nodige decorum van klatergoud en hoofsheid moest missen, werd het lege na-aperij
en nietszeggend tonenspel.
Wat bij een oppervlakkige beschouwing der 18e eeuwse Nederlandse muziek
treft, is het grote aandeel van vreemdelingen: het goud lokte.
Wat nu onze 18e eeuwse muziek onderscheidt van die der voorafgaande eeuw
is het verdwijnen van het openbaar stedelijk muziekleven (op enige resten na) en
het ontstaan van publieke, tegen betaling toegankelijke, concerten. De toenemende
differentiatie der standen werkte dit nog meer in de hand. Nogmaals: waar hier hof
en kerk als magnetische velden ontbraken bereikte het concertleven snel een hoge
bloei.
Zelfs het zelf-musiceren der gegoeden in georganiseerd verband: het Collegium
Musicum, werd dienstbaar gemaakt aan het nieuwe ‘ideaal’.

De Collegia Musica.
Kenmerkend voor de brave en vlijtige deugdzaamheid der 18e eeuwse
Muziek-colleges is de spreuk van het in 1788 te Enkhuizen opgerichte gezelschap:
‘In 't rustend uur zij onze vlijt / Het speeltuig en der zang gewijd.’ Niet minder typerend
is de toen en daar gemaakte bepaling dat de leden introducé's mee konden brengen,
waarvoor echter betaald moest worden. Deze ontwikkeling van intiem muziek-kransje
tot openbare concertinstelling is goed te volgen bij het Utrechtse college. In 1724
mocht ieder lid 4 mannen of vrouwen uitnodigen, wat een auditorium geeft van ±
60. In 1765 koopt de vroedschap ten behoeve van het College een huis en richt het
als concertzaal in. Nog steeds is de
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Magistraat de muziek welgezind, hoewel er ongetwijfeld sprake geweest zal zijn
van ‘vriendendienst’. Toch is het verantwoordelijkheidsbesef t.o.v. de gemeenschap
nog levend: alles zal in het werk gesteld worden ‘om de muziek tot genoegen van
alle fatsoenlijke lieden en tot de studeerende jeugd aan te kweeken en te
executeeren’. Zonder strubbelingen kwam het openbare concertleven echter niet
tot stand: in 1765 werd de stadsbode bij de deur opgesteld ‘om de groote toeloop
van gemeen volk te verhinderen en alleen fatsoenlijke lieden in te laten’. Hierbij
moet opgemerkt worden dat de toegang blijkbaar gratis was, want in 1771 wordt de
Vroedschap verzocht entrée te mogen heffen, niet zozeer om de grote toeloop op
déze wijze te stuiten (‘de toehoorders maken meerendeels een rendez-vous van 't
Concert, 't gemeen vloeit met gansche hoopen na 't Concert om ten koste der
vereischte stilte en oplettendheid een praatje te houden’), alswel om de financiële
moeilijkheden te overwinnen. Voeg hier nog bij dat de zaal te klein was voor het
orkest (van 17 man!) en men heeft alle klippen bijéén, waar het 19e eeuwse
concertleven omheen moest zeilen. En dit, terwijl bij ‘'t gemeen’ het traditionele
verlangen naar openbare muziek (orgelconcerten o.a.) nog voortleefde. Dat op deze
wijze de ‘derde stand’ van muziek verstoken bleef zal funest blijken te zijn. De gehele
19e eeuw is eigenlijk gevuld met pogingen om het terrein terug te winnen en de
muziek weer algemeen toegankelijk te maken. Maar: ter zake. Om de financiële
stoot op te vangen doet men in 1774 een stap terug: het bijwonen der concerten
kan alleen geschieden op intekening à ƒ 10.- en 10 stuivers voor dame met heer en
van een halve Gouden Rijder voor een heer alleen. Een dergelijk seizoen-lid mocht
meespelen, indien hij daartoe bekwaam geacht werd. De regeling is dus nogal
hybridisch: half openbaar, half intiem. In ieder geval ten gunste der gegoeden. In
5

1795(!) echter werd voor elk concert apart entrée geheven, n.l. ƒ 0.27 !!
Van een publieke uitvoering wordt uiteraard meer gevraagd dan van een in
besloten kring. Moesten bij deze laatste soms beroepsmusici meewerken
(stadspijpers), nog meer was dat het geval in de loop der 18e eeuw. Maar vooral
moest gezorgd worden voor discipline; hiervoor moest de ‘kapelmeester’ zorgen.
We ontmoeten deze benaming voor het eerst te Utrecht in 1724. Hier wordt
waarschijnlijk bedoeld de ‘maestro al cembalo’, die de hoogte ‘reguleerde’, de partijen
ondersteunde en de ‘samenkomende geluiden versterkte’ (zie Van Blankenburg).
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Als na 1750 de uitgevoerde muziek meer subjectief wordt, moet de kapelmeester
er zorg voor dragen dat in de uitvoering aan gevoels-elementen recht geschiedt.
Het is nu ook niet meer de cembalist, maar de leider der melodie-voerende partij:
de concertmeester der 1e violen, die Phonascus genoemd wordt. De polyfone
gemeenschapsmuziek is geworden tot monodische uiting van individuele gevoelens.
Dit is de algemene gang van zaken; door het boven beschreven Hollandse
plutocratisme van de Pruikentijd wordt deze algemeen-continentale ontwikkeling
nog geaccentueerd. Om tot het punt van uitgang terug te keren: in 1765 moest de
Utrechtse Phonascus (= 1e violist),
‘de executie van het Musiecq zoo dirigeeren, dat Piano, Forte, en
wat tot eene goede en expressive (let wel!) uitvoering van het Musieq
specteert, ten nauwkeurigste zoo van Liefhebbers als Meesters in
acht genomen wordt.’
We hebben gezien dat alle attributen van het ‘moderne’ concertleven (zaalgesukkel,
financiële lasten e.a.) in geboortestaat aanwezig waren. Daar de muziek allereerst
werd beschouwd als een aangenaam verpozen waren het hoofdzakelijk de
leeghoofden en -harten: de virtuozen, die hier gul onthaal vonden. Maar hierover
onder meer, evenals over het repertoire. Om nog even stil te staan bij wat specifiek
des Muziekcolleges is: niet alle gezelschappen waren zo vooruitstrevend als het
1)
Utrechtse en Arnhemse. Dat van Delft spreidt in de reglementen van 1800 en 1803
alle kleinburgerlijkheid ten toon, die ten toon te spreiden valt. In excerpt-vorm volgen
ze hier:
I. Leden moeten bekwaam zijn om eenige Partij van een Sinfonie of
concert te kunnen uitvoeren. II. 'n nieuw lid moet geïntroduceerd worden
en de introducerende moet kunnen aantonen dat hij aan art. I kan voldoen.
III. Na het proefspel verwijdert hij zich; indien hij na de bespreking wordt
aangenomen moet hij nog een proeftijd doormaken van 14 dagen. IV. De
aanneming geschiedt met meerderheid van stemmen. ‘Het Balloteeren
(= stemmen) geschiedt niet eerder dan na het slaan van 6.30 uur op de
klok der Oude Kerk(!!)’. V. Van zijn toelating krijgt 't nieuwe lid kennis door
de secretaris, het inleggeld is ƒ 15.45. De secretaris moet hem in 't
openbaar het reglement voorleggen; bij verzuim hiervan: ƒ 0.30 boete(!).
VI. ƒ 10.10 komt ten goede aan de algemene kas, de rest dient voor
aankoop van muziek. VIII. De repetities hebben plaats 's winters
(October-Maart) 's Maandags om 6 uur. Heeft men de (1e) presentielijst
(die van 5.30-6 ter tekening ligt) niet gesigneerd dan geeft dat ƒ 0.15 boete.
Datzelfde verzuim t.a.v. de 2e presentielijst (van 6 tot 8 uur) geeft ƒ 0.30
boete. Wie voor 7 uur weggaat betaalt ƒ 0.30. Een 3e lijst ligt ter
beschikking van 7.30-8.30; wie dan weggaat en tekent is ƒ 0.15 schuldig,
wie het eerste doet en het tweede laat moet het dubbele betalen. Tenslotte
wacht een 4e lijst op de handtekening der leden

1)

Resp. als ms. en als gedrukt exemplaar in het Gemeente-Museum, Den Haag.
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tot ‘het scheiden’. VIII. Introductie van ‘luisteraars’ is mogelijk, de introducé
moet in de stad wonen; er moet voor hem betaald worden: ƒ 0.30 voor
een ordinair, en ƒ 1.- voor een damesconcert (z.o.). Meer dan twee maal
per seizoen mag men niet genieten van het introductierecht. XIII. De
Administrateur moet ervoor zorgen, dat de muziek, die op 't Damesconcert
gespeeld wordt gerepeteerd wordt. XVI. ‘Tot de directie in de uitvoering
der Muziek zal er altijd een Orchest-meester fungeeren, zullende daartoe
een vast persoon...worden geëngageert, welke de Primo Viool zal speelen,
en zorg dragen dat de Muziek in de Maat, en ter leering wordt
geëxecuteerd.’ (Het reglement van 1800 had nog: XIII ‘Het hoofdoogmerk
van het College is: de uytvoering der Musiek steeds zooveel moogelijk
te verbeeteren en het zelve daardoor zoo zeer tot Een oefenschool als
aangename uytspanning te maken’).
Het meeste spreekt voor zichzelf: alles is tot in decimalen nauwkeurig uitgerekend;
vooral de vier presentielijsten zijn een kostelijk staal van de ‘homo ludens’ (om het
op zijn gunstigst voor te stellen). Van het eigenlijk-muzikale vernemen we niet veel.
Alleen de term ‘damesconcert’ eist enig commentaar; dit was een uitvoering die een
minder besloten karakter droeg. Daarom moest de muziek hiervoor gerepeteerd
worden op de Herenconcerten, die in wezen repetities waren, maar die door de
mogelijkheid van introductie, toch niet geheel het karakter van
musiceren-onder-en-voor-elkaar droegen. Men zou ze kunnen vergelijken met de
huidige generale-repititie of ‘vóór-uitvoering’. Tot ± 1900 sprak men van
dames-concert in de zin van ons ‘concert’.
Ook in culinair opzicht was de stijl kleinburgerlijker geworden: blijkens de Delftse
1)
rekeningen waren de 17e eeuwse godenmaaltijden geslonken tot wijn, punch,
koffie, taartjes en...pijpen.
Komen de besloten kringen, waar muzikaal genot gepaard ging aan culinair, in
aanmerking als fundamenten voor het publieke concertleven, dan is dit zeker het
geval met de openbare: de Muziekherbergen. Op een tweetal nakomelingen hiervan,
te Maastricht en Den Haag, vestigen we hier de aandacht.

Openbare concerten.
2)

De bedoelde concerten te Maastricht hadden plaats in de winter 1791-1792. Het
waren inschrijvingsconcerten. We zouden dus kunnen spreken van een
seizoen-Muziekcollege: de intekenaars konden zelf meespelen in het orkest dat uit
‘amateurs et musiciens’ bestond en waarbij de eerste zó zaten dat zij steun van de
laatste hadden. Het reglement bepaalde verder: ‘Les préludes sur quelqu' instrument
que se soit

1)
2)

Ms. in Gemeente-Museum, Den Haag.
T. V, 74.
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sont absolument interdits et défendus’, daarnaast dat de concertmeester de stemming
moest controleren, die aangegeven werd door fluit of hobo (de ‘la’!). Overigens
herinneren omgeving en programmasamenstelling aan de muziek-herbergen. De
concerten hadden plaats in de Redoutezaal, maar er waren aparte kamers, waar
men kon spelen, drinken en souperen. Gelegenheid tot dansen is er van 5-9 uur.
Dit was alles streng gescheiden van de concertzaal:
‘Il y aura dans les cabinets des tables de jeux de commerce de toutes
espèces mais elles ne pourront être établies dans la grande salle destinée
à la musique.’
Maar zonder dat blijkt uit de toon der voorschriften wel dat men het met de muziek
nog steeds niet zo heel erg au serieux nam; er werd n.l. bepaald dat:
‘Le dernier morceau sera toujours soit en simphonie ou chant à grand
orchestre’ - ‘Le concert sera divisé en deux parties: Les simphonies
concertantes et les concertos à grand orchestre commenceront la seconde
partie. Les quators ne faisant point d'effet dans un grand concert, il n'en
sera executé que dans les cas extraordinaires. Les morceaux de
simphonies et de chant seront autant qu'il sera possible entremelés de
manière à ce que deux du même genre ne puissent se suivre, - Il est a
désirer que les concertos ne soient composés que de deux morceaux où
au plus de trois pour pouvoir varier les amusemens’(!).
Nog meer nadruk op het divertissement werd gelegd bij de zomer-. concerten in
den Haag, die in de jaren 1749-1751 gegeven werden in de muziek-herberg
‘Nieuw-Vauxhall’. Drie maal in de week werd er in de zomermaanden geconcerteerd;
met een entourage van balletten, bals, vuurwerk en bij feestelijke gelegenheden
mastklimmen...kon men zich hier van 's middags 4 uur tot 's avonds 10 uur muzikaal
amuseren. ‘Een zeer habile Kok’ verzorgde de meer materiële behoeften. Wat er
gespeeld werd is niet precies bekend. Albert Groneman (z.o.) was ‘directeur van 't
muziek’, er wordt vermeld dat hij concerten van Vivaldi van een hoorn-partij voorzag,
wat ons versterkt in de mening dat hier (ten dele) sprake is van
openlucht-uitvoeringen: meermalen wordt ook muziek met pauken en trompetten
aangekondigd.
In één opzicht blijven ook andere concerten gebonden aan hotels e.d. en wel wat
betreft de ruimte: de meeste concertzalen behoren tot openbare eetgelegenheden.
O.a. de ‘Oude Doelen’ in Den Haag. Ook in dit opzicht betekende de stichting van
het genootschap ‘Felix Meritis’ te Amsterdam in 1777 een grote vooruitgang. Geboren
uit de Rationalistisch-Verlichte drang naar kennis (Kennis is Macht!) kreeg
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naast natuur-, letter-, sterrekunde en economische wetenschappen de muziek haar
deel, en wel na 1788 in een nieuw gebouw met een grote concertzaal, die plaats
bood aan 600 toehoorders en 80 man orkestleden. De concerten werden aanvankelijk
's Zaterdags, later Vrijdags gegeven (omdat de Opera de musici nodig had).
De eerste ‘dirigent’ was Joseph Schmitt, in 1791 opgevolgd door Bartholomeus
Ruloffs († 1801). Dank zij deze concerten stond Amsterdam in de Franse tijd in het
middelpunt. Het was een teken des tijds dat tegen het exclusivisme van Felix Meritis
protest werd aangetekend: de concertvereniging ‘Eruditio-Musica’, die in 1796
opgericht werd, richtte zich tot wijdere kring. Evenals het orkest van Felix Meritis
was dat van Eruditio Musica samengesteld uit ‘meesters’ en dilettanten.
Een zeer belangrijk aandeel in het openbaar concertleven hadden de rondreizende
virtuozen, nazaten van de Middeleeuwse ‘varende lûte’ en evenals deze zich voegend
naar de smaak van het publiek. Hoe lager het geestelijke niveau, hoe trager het
bevattingsvermogen, des te meer waardeerden dit de muzikale duizendkunstenaars.
Zij organiseerden op eigen risico en met behulp van hun Nederlandse confraters
openbare concerten. Soms waren deze zelfs semi-permanent:
‘A Amsterdam il y a actuellement deux concerts, qui se donnent
regulièrement plusieurs fois la semaine et dont les chefs sont des
Italiens...Outre cela tous les musiciens étrangers sont admis à donner
des concerts extraordinaires.’
De één vertoonde al wonderlijker kunstèn dan de ander. Men leze de betreffende
werken van Scheurleer (of Balfoort) dienaangaande. Als zeer typerend vermelden
we hier een zekere Esser, die met de mond floot, terwijl hij de viool bespeelde. Ook
wonderkinderen ontbraken niet (zo gaf een zekere Cassandra Frederik ‘oud zynde
6 Jaeren’ te Den Haag op 3 Juni 1750 ‘een Publicq concert...van eenige extra fraaye
Concerten en solo's op het Clavecimbael’). Uit de stijl van deze en andere
advertenties proeft men de waardering der muziek-alshandelswaar.
Het heeft weinig zin hier alle namen - of zelfs maar enkele - op te sommen. Een
uitzondering dient evenwel gemaakt voor Wolfgang Amadeus Mozart, die met zijn
zusje, onder het beschermende geleide van zijn vader, hier zijn kunsten op
toegedekte klavieren etc. kwam vertonen. Dit lijkt erg oneerbiedig, maar leest men
de advertenties dienaangaande, dan blijkt dat ook Wolfgang in het virtuozen-schuitje
voer.
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Zoals bekend bezocht de familie Mozart ons land op het tournee, dat hen
eerst in Duitsland, Frankrijk en Engeland gebracht had. In Sept. 1765
arriveerde het gezelschap in Den Haag, waar direct een Hofconcert
gegeven werd. Spoedig werd ‘das Nannerl’ ernstig ziek, gevolgd door
Wolfgang; toen de kinderen in Januari 1766 hersteld waren ging het naar
Amsterdam, om de inhuldigingsfeesten van Willem V bij te wonen.
Bij deze gelegenheid werd het nieuwe Wilhelmus natuurlijk overal gezongen: Mozart
gebruikte het als thema voor een reeks klaviervariaties (K. 25) en voor een fuga,
1)
die een suite voor orkest besloot (zie afb. 27). Het verdient opmerking dat, toen
Mozart op het eind van zijn leven naar de fuga-vorm teruggreep, dat eveneens
geschiedde op instigatie van een Nederlander, de Leidse Baron Van Swieten.
Behalve de genoemde composities schreef Mozart hier nog: Sinfonia in
Bes, 'n Aria, Variaties op een feestlied en 'n zestal vioolsonates.

Het Concert-Repertoire.
In de openbare orkest-uitvoering namen de virtuozen al spoedig een onmisbare
plaats in, en zo accentueerden zij te meer de passiviteit van de toehoorder of
dilettant-speler. Het duurde zelfs niet lang of de ‘obligaten’, zoals de solostukken
genoemd werden, kregen de overhand; de programma-samenstelling was er geheel
op gebaseerd. Algemene regels dienaangaande hebben we reeds ontmoet bij het
Maastrichtse concert. Het programma-schema kan men ongeveer als volgt
reconstrueren:
1e deel.
Ouverture.
Solo's (zang en/of obligaten).
2e deel.
Eerste deel van een Sinfonie.
Solo's.
Rest van de Sinfonie.
In het tweede deel werden de middendelen der Sinfonie zelfs soms nog apart
2)
gespeeld . Een dergelijke splitsing bewijst echter dat men voor het dramatische
ontwikkelingskarakter der Klassieke sinfonie nog geen oor had.
Ter verkrijging van een overzicht over het repertoire is de usance om

1)
2)

Galimathias Musicum, K. 32.
Niet altijd is het duidelijk wanneer een Sinfonie en wanneer een ouverture bedoeld werd: men
gebruikte de benamingen n.l. door elkaar.
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Afb. 27. Handschrift van W.A. Mozart: fuga op 't nieuwe Wilhelmus (Prinsjesmars): 't thema
o.a. in de bas (onderste balk). (H.S. in 't Haagse Gem. Museum).
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géén programma's te laten drukken een grote handicap. Gelukkig zijn de notities
bewaard van een trouw bezoeker der Felix Meritis-concerten van 1795-1803. Helaas
zijn de aanduidingen soms zeer summier (b.v.: het concert van X of Allegro uit 'n
Sinfonie), maar de gegevens verschaffen ons een globaal overzicht van het
repertoire. Een tweetal programma's in hun geheel gaan vooraf:
Concert 3 Febr. 1797: Ouverture Op. 12 van Gyrowetz.
Aria door Burgeres Mayer.
Clavierconcert Burger Kuischot.
Terzetto de Cimarosa.
Harmonie de Wolff.
Sinfonie van Mosart.
Quartetto.
Concert de Violon.
Aria met obligaat hoorn.
Allegro van de Sinfonie.
Een programma van 10 Nov. 1797:
Gyrowetz: Ouverture Op. 13.
Reghini: Aria.
Mozart: Pianoconcert.
Sacchini.
Stuk van de volgende Sinfonie van Haydn.
Haydn Sinfonie Op. 66.
Rondeau.
Vioolconcert.
Fransch Duo.
Laatste Presto van de Sinfonie van Haydn.
Onze voorvaders moeten sterke muziekmagen gehad hebben om per seizoen 20
dergelijke copieuze concerten te kunnen verwerken!
Hier volgt een summier overzicht van het repertoire:

Sinfonieën: Haydn werd het meest gespeeld, op de voet gevolgd door
Gyrowetz. Mozart moet de tweede plaats delen met Wranitzky. Pleyel
volgt dan. Meerdere uitvoeringen kreeg ook het werk van Neubauer,
Fodor, Hofmeister, André, Rosetti, Gossec, Schmidt e.a.
Ouvertures: Mozart (vooral ‘die Zauberflöte’, daarnaast: Figaro, Titus en
Don Juan). Verder: Gyrowetz, Cherubini (Lodoïska), Rosetti, Pleyel,
Wranitzky e.a.
Concerten en Obligaten: Vioolconcerten van Viotti, Gyrowetz, Pleyel;
Pianoconcerten van Mozart, Dussec, Sterxel. Verder voor fluit, fagot,
Engelse hoorn, cello, bassethoorn, hoorn, flageolet, clarinet.
De solozang putte hoofdzakelijk uit Italiaanse Opera's Buffa van Paisiello,
Cimarosa, Piccini. Vooral veel duo's, terzetten enz.
Aan koorwerken werden (behalve gelegenheidsstukken van Ruloffs (b.v.:
‘De Mensch
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door Deugd en Verstand het voortreflijkste Schepsel’)) uitgevoerd: Finales
uit ‘La Caverne’ (van Le Sueur), de Entführung, Don Juan en Lodoïska
van Kreutzer. Haydns ‘Stabat Mater’ in 1797, zijn Schöpfung reeds in
1801, die Jahreszeiten in 1803.
We vragen ons af of men Haydn en Mozart wel begrepen heeft, als men de
kapelmeestermuziek van Gyrowetz, Pleyel, Wranitzky e.d. (zie een uitgebreid
Muzieklexicon) blijkbaar even graag hoorde als die van de Weense grootmeesters.
Opvallend is het, dat van de Prae-Klassieke Weense school, de Mannheimers en
J.C. Bach zo weinig gespeeld werd! Hoofdzaak was: het ogenblik te dienen. Zeer
geliefd was daarom programmamuziek, zoals Batailles, Tempêtes, Pastorales,
Chasses, voor de Sledevaart van L. Mozart waren zelfs bellen aanwezig, wat nog
niets is, vergeleken bij de artillerie, die nodig was voor sommige veldslagen. Als het
niet ernstig gemeend was zou het belachelijk zijn: een lid van ‘Felix Meritis’ stelde
voor, ter voorkoming van ongelukken het èchte geweervuur te vervangen door tegen
de glazen geworpen groene erwten; z.i. woog het risico van gebroken ruiten op
1)
tegen dat, aan salvo's verbonden .
De concerten van Maastricht geven hetzelfde resultaat: aan Sinfonieën staat
Haydn bovenaan, gevolgd door Pleyel en Gyrowetz en ook hier aria's, duo's etc.
van ltalianen. Verder, in volgorde, concerten voor fluit, piano, viool en klarinet, hoorn,
harp en cello.
In Arnhem is de smaak-verandering gedurende de 18e eeuw goed te volgen.
Het 150-jarig bestaan wordt gevierd o.a. met Corelli, Tessarini, Vivaldi
(gevolgd door een nachtfeest!). In 1761 zijn aanwezig in de bibliotheek:
6 Sinfonieën van Abel, kwartetten van Pugnani, sinfonieën van Stamitz,
Filz, Cannabich, Bach, Boccherini; in 1774 reeds worden werken van
Haydn aangeschaft (o.a. Sinfonie Op. 10 en Kwartetten Op. 5). De grote
bloei der Weense school doet dan in 1785 als verouderd verkopen:
Gemminiani, Locatelli, Porpora, Vivaldi. De Mannheimers zullen wel
spoedig gevolgd zijn.
Ook de bibliotheek van het Utrechtse College was up to date. Zij bevatte o.m.
Sinfonieën van Abel, J.C. Bach, Dittersdorf; Vioolconcerten van Alberti, Tartini,
Vivaldi; Kwartetten van Abel, Boccherini; Concerti grossi van Gemminiani, Corelli,
Locatelli; Ouvertures van Händel (o.a. voor de Opera's Rodelinde en Tamerlane en
voor het Oratorium Saul).

1)

Bekend is de Oorlogscantate van Böhm (Utrecht, 1795), waarin de overtocht over de Rijn,
de inname van Düsseldorf, het gesprek der Voorposten etc. wordt geschilderd. De componist
had er een apparaat voor nodig van 333 executanten. (Zie: Van Riemsdijk (Muziek-college
Utrecht) en Balfoort).
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Wat de laatste componist betreft: Ouverture en Menuet uit diens ‘Saul’ werden
meermalen gespeeld in de Nieuwe Vaux Hall-concerten. Een soort
‘Gesamt-Kunst(?)werk’ was het daar gespeelde stuk van A.W. Solnitz, dat ‘de diverse
Hartstogten van Liefde, Haestigheyd en andere, die in de Historie van Ulysses en
Circe voorkomen, zal uytdrukken, alsmeede een superbe Vuurwerk, insgelijks op
de bovengenoemde Historie betrekking hebbende.’ Een gedrukte explicatie was
gratis verkrijgbaar en het geheel was toegankelijk voor de civiele prijs van ƒ 1.-.
Een dergelijk samengaan van genot voor oog en oor had reeds eerder
plaats gehad, toen dezelfde componist de muziek schreef voor een
pantomime ‘Orpheus en Erodice’(!), waarbij tegelijk een ‘superbe’ vuurwerk
werd afgestoken. Men hoopte ‘zo wel het vuurwerk als het een en ander(!)
plaisierig en aerdig te maken.’

Muziekuitgevers.
Een andere bron voor de repertoirekennis zijn de catalogi der muziekuitgevers. En
op dit terrein biedt de Nederlandse muziekwereld een heel wat verkwikkelijker beeld.
1)
Amsterdam was het centrum. Edm. v.d. Straeten getuigt van de arbeidzaamheid
op dit gebied:
‘Une existence d'homme...ne suffirait point...à recueillir et à classer les
impressions musicales parues en cette ville avant le XIXe siècle.’
Na de opheffing van Rogers zaak namen verschillende anderen zijn taak over; we
noemen: J.J. Hummel, A. Olofsen, G.F. Witvogel. Praktisch gesproken was alles
wat er aan continentale muziek verscheen, hier te krijgen. Dit werd bevorderd door
de toen heersende usance om bestaande uitgaven eenvoudig na te drukken, maar
daarnaast moet de bewegingsvrijheid, die de pers in ons land genoot, genoemd
worden en niet op de laatste plaats de koopkracht en kooplust van de gegoede
burgerij. Ook op dit gebied volgde men nauwkeurig de buitenlandse ontwikkeling;
zo werden reeds in 1772 36 Sinfonieën van Haydn bij Hummel uitgegeven, in 1767
2)
van dezelfde: triosonates en in 1778 klaviersonates. Een catalogus uit dit laatste
jaar (van dezelfde uitgever) vermeldde o.m.:
Sinfonieën van Filtz, Richter, Stamitz, Abel en Bach (J.C.?), Viool-, fluiten klavierconcerten van Bach(?), Nardini, Abel, Schobert, Wagenseil,
Stamitz. Met kamermuziek waren aanwezig: Abel, J.C. Bach, Boccherini,
Cannabich, Gossec, Haydn, C. Ph. E. Bach, Mozart, Schobert, Benda,
Graun.

1)
2)

‘La Musique au Pays Bas’, deel V, blz. 281.
T. VIII, 263.
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Zoals te zien is stond men open voor alle scholen en stijlen: Londen, Parijs,
Mannheim, Berlijn, Weenen. Maar ook omstreeks 1750 kreeg de toenmalige muziek
1)
alle belangstelling. Een verkoopslijst van Witvogel (1746) vermeldt behalve
generale-basboeken van Heynicken (= Heinichen!) en Mattheson, concerten van
Tessarini, Locatelli, Geminiani; trio's van Corelli en Quantz; solo's van Telemann,
Händel, De Fesch etc. De uitgaven waren verzorgd op een wijze die buitenlandse
drukken verre te boven ging. De plaatdruk was hier uitermate geperfectionneerd.
Men legge eens een uitgave van Walsh in Londen naast een van Roger b.v. Er zijn
natuurlijk ook minder geslaagde drukken, zoals die van Berkoske in Den Haag.

Afb. 28. Bladzijde uit de Viool-methode van L. Mozart, gedrukt bij Enschede te Haarlem met
verbeterde typografie

Een typerend voorbeeld van onze afhankelijkheid van het buitenland, onze
fantazie-loosheid, maar daarnaast onze gedegen en degelijke burgerlijkheid levert
de Fa. Enschedé in Haarlem, die de door Breitkopf (Leipzig) uitgevonden verbeterde
type-druk gebruikte, maar deze zo wist te vervolmaken (dank zij de Duitse
lettersnijder Fleischmann), dat zij niet van plaatdruk is te onderscheiden. De uitgave
van een vertaling

1)

T. IX, 245.
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van Leopold Mozarts viool-school, deed de auteur schrijven dat zijn werk nog nooit
1)
zo mooi gedrukt was (afb. 28).

Componisten.
Waar ons land dermate open stond voor buitenlandse invloeden, was het hier voor
vreemde componisten een ldorado. Aangezien hun optreden echter alleen typerend
is in negatieve zin, willen we hier volstaan met het noemen van de bekendste namen.
De Italiaanse muziek begon hier reeds op het eind der 17e eeuw aan invloed te
winnen. Van Blankenburg verhaalt dat zijn vader, ‘hebbende ...

Afb. 29. Handschrift van Locatelli. Vertaling: Ik ondergetekende stuur dit op. 2 opnieuw naar
de Leidse U.B., nadat ik enige veranderingen heb aangebracht, door iets weg te laten of
toe te voegen, in dit op. 2, XII sonates voor dwarsfluit solo met basso (continuo).
22 Februari 1733, Amsterdam.

verstaan dat de musiec in Italien tot een veel hooger trap van volmaaktheid was
geklommen’ door kooplieden uit het Zuiden de nieuwste en beste muziek liet
meebrengen. Eveneens in zijn ‘Elementa Musica’ vertelt hij:
‘Als ik...een stuk musiec van mijn maaksel plag te vertoonen, dan was 't
nooit prijsbaar ...; maar als ik in de plaats van mijn naam Bl., Di
Castelbianco ('t welk 't zelfde is)...daar boven zette, dan was 't uitstekend.’
Uiteraard was het vooral het Italiaanse vioolspel wat aantrok. Grote figuren als
Vivaldi en Geminiani werkten en woonden zelfs enige tijd in ons land (de laatste gaf
hier een leerboek uit!). Voorgoed gevestigd heeft zich hier Pietro Locatelli.

1)

Zeer karakteristiek voor het aandeel van ons land is het dat W.A. Mozarts Sinfonieën in
Finland bekend werden in Nederlandse uitgaven. (Zie O. Anderson in Gedenkboek Scheurleer,
blz. 45).
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In A'dam, waar hij in 1764 stierf, concerteerde, componeerde en dirigeerde
hij. Zelf knap virtuoos spreken ook zijn werken hiervan; toch zien wij ook
wendingen die wijzen op het feit dat de Barok-stijl nog steeds heerste.
Daarnaast zijn trekken te vinden die op de komende tijd wijzen.
Overeenkomstig de voorschriften moest van elke gedrukte compositie 'n
exemplaar naar de Leidse Universiteits Bibliotheek gestuurd worden. Afb.
29 geeft het begeleidend schrijven van een dergelijke zending. Bij Balfoort
1)
(blz. 126) zijn Locatelli's werken te vinden.
Minder vermaard als componist was Ign. Raimondi (1762-1780 te Amsterdam,
intekeningsconcerten). Ook de Zwitserse violist Weissenburg (natuurlijk zich
2)
noemend Albicastro) heeft hier gewerkt . Dan dient in dit verband genoemd te
worden Jean Marie Leclair, Fransman van geboorte, leerling van de Italiaan G.B.
Somis (die weer discipel van Corelli was). Leclair trad in 1740 in dienst bij de rijke
Jood De Liz in Den Haag, om tegen een vergoeding van ƒ 2000.- per jaar diens
huisconcerten - bijgewoond door diplomaten e.d. - te dirigeren. Zijn gewoonte
getrouw failleerde de grootscheepse zwendelaar, twee jaar na de totstandkoming
3)
van het contract met Leclair .
Het ligt volkomen in de aard der dingen dat de Duitse musici minder als virtuoos
dan wel als organist of kapelmeester optraden. Op de eerste plaats noemen we hier
Chr. E. Graf, die in 1750 muziekmeester te Middelburg, na 1759 hofcomponist, na
'62 directeur van de hofkapel was. Van zijn composities noemen we voor de curiositeit
‘Duo economique’ voor één viool met twee strijkstokken! Zijn hoforkest (het enige
vaste orkest in ons land) bestond uit een kern van...tien man. Bij bizondere
gelegenheden werd het uitgebreid tot 30 à 50 spelers. De cembalist was Joh. A.K.
4)
Collizzi, die verschillende werken voor zijn instrument schreef . Van Chr. Fr. Ruppe
(† 1826 te Leiden) vermelden we alleen dat hij kapelmeester en lector aan de Leidse
Alma mater was. Zijn ‘Bataille de Waterloo’ was lang een zeer geliefd stuk. Als
5)
componist was hij zeer vruchtbaar .

1)
2)

3)
4)
5)

Enkele fluitsonates werden onlangs (1947) door Joh. Feltkamp bij Broekmans en Van
Poppel opnieuw uitgegeven.
Zie literatuurlijst: K. Nef. Een boeiende klaviersuite van hem (in de polyfone Barokstijl) is als
no. 8 in de serie ‘Oud-Nederlandse Speelmuziek’, verzorgd door schrijver dezes, verschenen
(uitg. Albersen, Den Haag).
Zie Scheurleer in T. IX, 41 en S.I.M.G.X, 59.
O.a. aardige Sonatines; enkele daarvan verschenen als no. 1 van de serie ‘Oud-Nederlandse
Speelmuziek’.
Uit zijn werk spreekt de ‘Sturm und Drang’-stijl; een bundel van 3 fluit (viool) sonates en van
18 klavierstukken verschenen als no. 10 en 9 in de reeks ‘Oud-Nederlandse Speelmuziek’.
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Ook Duitse organisten wisten hier naam te maken: naast minder bekende als Jac.
1)
Nozeman (Amsterdam: Remonstrantse kerk), Frischmuth (aldaar N.Z. kapel) en
Geilfus (Utrecht, Lutherse kerk) noemen we hier K.F. Hurlebusch (1696-1765).
J.P.A. Fischer (± 1698-1778), J.W. Lustig (1706-'96) en W.G. Hauff († 1817).
Hurlebusch werd na veel omdolen in Italië, Duitsland en Zweden in 1737
(anderen geven aan 1743) organist der Oude Kerk te Amsterdam. Hij
was beroemd om zijn improviseren. Cembalo Suites van hem zijn door
de Vereniging van Nederlandse Muziekgeschiedenis opnieuw uitgegeven.
We kunnen niet nalaten de curieuze biografie, die J.W. Lustig van zijn
landsman gaf, te laten volgen:
‘Er hat auf den vornehmsten Concerten nimmer keine Hand zum
accompagniren, sondern bloss zum Fantasiren, ansetzen wollen, und
wird böse, wenn jemand, ausser Locatelli sich unterstehet ihn zu rühmen.
Die Holländer mögen weder ihn, noch er die Holländer dulden. Er ist alda
(= A'dam) berufen, weil die Ehefrau eines dortigen Advocaten der den
2)
Bürgermeister, welcher den Platz zu besetzen hatte, zu überreden
wusste, in Braunschweig seine Jungfer Nachbarinn gewesen war. Sein
Vergnügen besteht in einer leckern Tafel und der Jagd. Er ist nimmer
verheyratet gewesen, sondern behilft sich mit einem Mädchen, so er aus
Hamburg mitgebracht. Ausser den Claviersonaten, die er bereits in
Hamburg drucken lassen, nachdem sie bey Witvogel in A'dam etwas
3)
verfälscht ans Licht getreten waren , hat er nachgehends zu Markte
gebracht 1. ein reformiertes Choralbuch, zu dessen Gebrauch er in die
Vorrede alle Welt ermahnet, allein niemand kehret sich daran. 2. XII Arien
aus seiner Oper Flavio Cuniberto, in Partitur: die liegen in Olofsens Laden
wie ein Stein; die Liebhabern wollen nicht daran, und er sagt, es wären
die Holländer lauter dumme Esel...Wenn er sich einmal auf der Gasse
zeigt, trägt er ein schwartzes sammet Kleid, weisse seidene Strümpfe
und ein güldnen Degen, eben wie ein Ambassadeur im Haag, da hingegen
Amsterdammer Kaufleute, die verschiedenen Tonnen Goldes besitzen
(sic), sich ganz modest zu kleiden pflegen. Er hat freylich gewisse grosse
4)
Verdienste, aber sein Charakter verdirbt sie’ .
Tekenend zijn zowel object als subject van deze beschrijving: enerzijds de
allerpersoonlijkste scheldstijl der 18e eeuwse pamfletten, anderzijds het prototype
van de vrijgevochten virtuoos-muzikant.

Lustig zelf was leerling van Mattheson en Telemann in zijn geboorte-stad
Hamburg. In 1728 werd hij organist te Groningen. Behalve composities
(o.a. klavier-sonates) schreef en vertaalde hij theoretische werken.

1)

2)
3)
4)

Schreef mooie vioolsonates (‘Oud-Nederl. Speelmuziek’, nr. 23), de moeder van Nozeman
was een Nederlandse, zijn zoon was een bekend natuur-onderzoeker (zie ‘Mens en Melodie’.
Jg. II, blz. 83).
De organist was nog steeds Stadsdienaar!
Het nadeel van de nadrukkerij!
Zie T. VIII, 146. Over Locatelli schreef Lustig: ‘er hält sich noch in A'dam auf, alwo seine
Dienstmagd ihn dergestalt zu verwickeln gewusst, dass er den zurückweg nach Italien
nicht finden können. Er verkauft jetzo veritable romeinsche Snaaren.’
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Het belangrijkste werk van Fischer is wel geweest de propaganda voor de invoering
der gelijkzwevende temperatuur.
In Thüringen geboren, werd Fischer in 1720 organist te IJselstein, in 1725
te Utrecht (Lutherse kerk), in 1737 beiaardier en organist van de Dom.
Ook was hij leider van het Muziekcollege. Behalve theoretische werken
(zie afb. 30) en een cembalo-concert schreef hij voor de
Universiteitsfeesten in 1736 'n 5-delige Sinfonie (Allegro, Tempo di
Menuetto, Andante, Tempo di Gavotte, Allegro).

Afb. 30. De belangstelling voor het carillon leefde...nog in de 18e eeuw!

Hier kan ook Albert Groneman genoemd worden (geb. 1710 in Keulen, 1732 naar
Nederland, violist te Leiden, daarna (1741) organist-klokkenist te Den Haag, stierf
aldaar in 1778). Hij was meer bekend als vioolvirtuoos dan als organist (evenals
1)
zijn landsman E. Bronnemüller te Den Haag en A'dam). Gronemans werken zijn
van zeer hoogstaand muzikaal gehalte. Zij vertonen, naast galante en barokke
wendingen symptomen van de naderende Sturm-und-Drang. (Nvb. 60a, 60b en 60c
die ontleend zijn aan zijn 1e vioolsonate).
Van Antoine Mahaut is niet veel bekend; hij werkte van 1739 tot 1760 in
2)
Amsterdam, waar hij o.a. mooie sinfonia's voor orkest en triosonates schreef.
Tegenover deze stortvloed van vreemdelingen kunnen we weinig Neder-

1)
2)

Triosonates voor 2 violen met b.c., 2 fluiten met b.c. en 2 solo-fluiten, uitgegeven in de serie
‘Oud-Nederlandse Speelmuziek’ (nr. 20, 21 en 22).
Verschenen in de serie ‘Oud-Nederlandse Speelmuziek’, uitgegeven door Hans Schouwman
(nr. 17).
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landers plaatsen. De Duitse officier Grabner had geen ongelijk toen hij in 1792
schreef:
‘Zulke muzikanten, die den naam van virtuoosen met recht verdienen,
zijn hier bijna geheel onbekend, en onder de 2 of 3 inlandsche
componisten is niet één, die men met onze Benda of Hiller (sic) kan gelijk
stellen.’
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Enkele namen kunnen echter toch nog met ere genoemd worden. Het zijn
hoofdzakelijk violisten en organisten. Tot de eerste categorie behoren Van
Quicklenburg, Van Hagen en Berkenhoff (alle drie nog in stadsdienst resp. te
Rotterdam, Rotterdam en Leiden!). Voor ons van meer betekenis (vanwege zijn
compositorisch werk) is Pieter Hellendaal.
Geboren te R'dam in 1721 ('22?), in 1740 leerling van Tartini in Italië, 9
jaar later student te Leiden, 1752 naar Londen.
Twee bundels van 6 vioolsonates (Op. 1 en 2) verschenen te A'dam. De
rest van zijn werken werden te Londen uitgegeven (psalmen, concerten,
viool- en cellosonates). In de laatste stukken (1770?) komen dynamische
1)
aanwijzingen voor als più forte (na ‘forte’): bedoeld is dus crescendo .
De vioolsonates Op. 1 vertonen, evenals die van Groneman, thematische
2)
verwantschap tussen de delen .
Naast Hellendaal moet Willem de Fesch genoemd worden.
De Fesch werd 1687 te Alkmaar geboren, leefde van 1710-1725 in
Amsterdam, vestigde zich in dit laatste jaar in Antwerpen, zes jaar later
3)
vertrok hij naar Londen, waar hij omstreeks 1760 stierf .
De orgel- en beiaardtraditie werd hoog gehouden door de blinde Jakob Potholt te
Amsterdam. Bekend is ook Joachim Hess te Gouda, die zich voor het nageslacht
4)
verdienstelijk maakte door het verzamelen van orgeldisposities . Eveneens met
5)
theoretische kwesties hield zich Mr Joos Verschuere Reynvaan bezig. Deze was
van beroep advocaat, later vrederechter te Vlissingen, waar hij tevens het orgel en
carillon bespeelde. Behalve zijn ‘Muzikaal Kunstwoordenboek’ (1795) schreef hij
6)
klaviermuziek (Nvb. 61).

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Zie H. Brandts Buys in ‘Mens en Melodie’ (Jg. 1947, bl. 314).
‘Oud-Nederlandse Speelmuziek’, nr. 12 (Hans Schouwman).
Drie triosonates van De Fesch werden in 1947 opnieuw uitgegeven door J.R. le
Cosquino de Bussy bij Broekmans en Van Poppel.
Opnieuw uitgegeven zijn: ‘Dispositiën van Kerk-orgelen’ (door J.W. Enschedé in 1907);
‘Dispositiën der merkwaardigste Kerk-orgelen’ (door Lambert Erné, Utrecht 1945), ‘Luister
van het Orgel’ (id.) en ‘Van een nieuw en uitmuntend Orgel’ (id.).
B. II, 120.
v.d. Straeten: ‘Musique aux Pays Bas’, deel IV, blz 358. Zie verder aldaar ook blz. 387.
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Tot slot dient nog genoemd Hendrik Focking, die omstreeks 1770 klokkenist aan
1)
de Regulierstoren te Amsterdam was.

De Opera.
Meer nog dan in de 17e eeuw werd de Opera beschouwd als een kapstok voor op
zichzelf ondramatische muziek: entre-actes, balletten, liedjes. ‘De Opera's zijn
kunststukken wier voornaamste schoonheid in de muziek gelegen is, en zo deze
schoon is, dat is gepast naar de aart van het onderwerp, behoort de aanschouwer
zich daarmede te vrede te stellen.’
Het meest ‘en vogue’ was de Franse Opera comique, ook al vanwege de vlotte
speelwijze. Favart, Duni, Monsigny, Philidor, Grétry waren favoriet. Het was tijdens
een voorstelling van ‘Le Deserteur’ van Monsigny door een Vlaamse troep o.l.v.
Neyts, dat de Amsterdamse Schouwburg in 1772 afbrandde.
Op het eind der eeuw werd de smaak degelijker: Mozarts opera's werden
regelmatig gespeeld. Stimulerend werkte de in 1787 gestichte Duitse Opera.
Italiaanse gezelschappen kwamen hier nog weinig: ze moesten zich veelal behelpen
met buiten de stadswallen opgerichte tenten. Een eigen Opera hadden we niet,
maar o.l.v. kapelmeester Ruloffs bereikte men aan het Amsterdamse theater een
zekere bloei. Het orkest telde overigens niet meer dan...16 man! Ook de houding
van het publiek was t.a.v. de muziek, evenmin als van het toneel, weinig kies: tijdens
het eerste voerde men zijn gesprekken, ook bij het eigenlijke acteren gedroeg men
zich zeer onrustig.
2)
Toch deed de directie niet anders dan concessies . Een typerend document voor
de Opera-geschiedenis is de opdracht van het in 1718 verschenen ‘Liefdens
tijdsverdrijf of de betrapte list; Hardersspel van Michiel Willemtz.’:
‘Den voornamen muzykant, Michiel Willemtz. heeft ons, kort voor zijn
vertrek uit den Haag, ter hand gesteld...dit blijspelend Hardersspel,...niet
uit Italiaansche noch Fransche overzettingen nagevolgd, maar als eene
Eygevinding in de Nederduitsche Taale in 't licht gebracht. UwE. is ook
voor lang bekend dat den voornoemde Willemtz. een Mechelaar van
geboorte was, des had zijn E. volgens de mode van zijnen Landaard en
de manier der Franschen, het stukje doorgaans versiert en opgepropt,
met Muzyk en Gesangen. Een doorluchtig Toonellist op den
Amsterdamschen

1)
2)

Een sonate voor fluit en continuo verscheen - bewerkt door Hans Schouwman - als no. 3 in
de serie ‘Oud-Nederlandse Speelmuziek’.
De meeste opera's werden vertaald. Men raadplege verder het boek van Bottenheim (zie
literatuurlijst).
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Schouwburg zeide in zijn leeven, de Treur- noch Blyspellen deugen niet,
als er zoo niet een Hoere-Lietje vijf ses onderloopt (sic.). En om sulks
van zijne navolgers niet te hooren, zoo hebben wij het van de onnoodige
gezangen gezuiverd.’

Volksmuziek.
De volksgemeenschap moest haar openbare muziekuitvoeringen missen. Behalve
de ‘Hoere-liedjes’ in de opera had zij alleen nog het carillon, dat uit traditie bespeeld
werd. Zo moest Fischer in Utrecht (vgl. de taak van diens voorganger Van Eyck!)
elke Maandag van 11-12, Donderdag en Zaterdag van 10-11 spelen; in Mei elke
avond, tijdens de jaarmarkt bovendien op Dinsdag, Woensdag en Vrijdag.
Het mechanisch spel weerspiegelt daarentegen het groeiend internationalisme.
In ieder geval geeft het betreffende repertoire van de Waagtoren te Alkmaar
(1688-1730) een - op zijn zachtst gezegd - bont beeld van de heersende voorkeur:
naast psalmen, hymnen (o.a. Christe qui lux es et dies) en volksliederen (zowel
oude, zoals ‘Het viel eens hemels douwe’ als ‘moderne’ (zoals ‘Kortjakje’, ‘Stijntje
is een mooie meid’, ‘Menuet Kalverstraat’, ‘Ballet van Alkmaar’) ontmoeten we
dansen uit opera's van Lully (o.a. Menuet uit Isis, Bourrée uit Phaeton) en Italiaanse
vioolmuziek van Vitali en Corelli.
Met het heengaan der Hemony's ging de kunst der klokgieterij langzaam verloren.
Hun neven Mamme en Claude Frémy hielden de naam nog op; ook de klokkenspelen
van De Grave en Van Noorden (o.a. te Middelburg) zijn bekend.
Het eigenlijke volkslied beleefde, hoewel sterk door de kunstmuziek beïnvloed,
in Kennemerland aanvankelijk nog een zekere bloei. We noemden reeds de ‘Oude
en Nieuwe Hollantse boerenlieties en contradansen’ een verzameling van 1000
melodieën, die in 13 delen bij Roger het licht zag. Ze kreeg haar aanvulling(!) in de
‘Hollantsche Schouburgh en Plugge Dansen Vermengelt met Sangh Airen.
Seer bequaem om op alle Instrumenten gespeelt te kunnen worden,
1)
opgeset door S. de Konink’, 7 deelen (1697-1716) . Zie afb. 31.
Instrumentaal van opzet (dans!) werd deze muziek snel verbreid buiten haar gebied:
vandaar de gedrukte uitgaven. Op het carillon van Alkmaar ontmoetten wij haar,
eveneens te Haarlem; tussen 1755 en 1767 versche-

1)

Deel 1-3 bij E. Roger en Ch. le Cene; deel 4 en 5 bij Jeanne Roger; deel 6 en 7 bij Ch.
le Cene. Het is in zoverre volksverbonden kunst, dat er geen sprake is van arcadische
herders, maar van min of meer Nederlandse boeren. Terug naar de natuur!
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Afb. 31. Bladzijde uit de ‘Hollandsche Schouburgh’. Plaatdruk. Let op de instrumentaal
getinte melodiën.

1)

nen 9 Suites voor klavier van Croebelis (‘Nieuw hollands speel-huys’), gebaseerd
op de melodieën in kwestie. Zeer geliefd waren de pluggedansen of ‘hoere’-liedjes
in de muziekherbergen. Maar behalve hier (en in het theater) heeft één dezer
melodieën het tot onsterfelijkheid gebracht, n.l. als thema voor Bachs orgelfuga in
g. (Nvb. 62 a en 62b). De heilloze non-activiteit, de splitsing tussen volks- en hogere
muziek, zetten ook hun stempel op de poging tot verbetering van het volkslied,
ondernomen door ‘de Maatschappij tot Nut van het Algemeen’. In het voorwoord
van een bundel liederen (1789-'91) schreef Van Nieuwenhuyzen:

1)

Zie J. Röntgen in ‘Gedenkboek Scheurleer’, blz. 265.
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‘Zij (= de “Maatschappij tot Nut” etc.) vooronderstelde dat de deugd en
de algemeene verlichting onder de natie, veel veld zouden winnen(!),
wanneer men den geringen burger zijnen gewonen volkstoon liet
behouden; doch den inhoud der liedjes zodanig hervormde, dat dezelve
niet alleen de goede zeden niet kwetste, maar deeze bovendien zeer
konde bevorderen.’
Deze zienswijze is in hoge mate typerend voor het verloren gaan der oud-Hollandse
ou-bolligheid, die een vork een vork noemde, hierbij weliswaar soms over de schreef
ging, maar die toch echter is dan de aangemeten pruderie in de 18e eeuw.
De ‘hogere’ standen voldeden aan hun behoefte tot huiselijk musiceren met
gereduceerde concertmuziek.
B.v.:
‘Het nieuwe Hollands Speel-huys, waar in alle Soorten van Dans en
Speelstukjes na de hedendaagse gusto, voor de Viool, Fluit, Hoboïs en
1)
Cimbalo, die geapproprieert zijn tot ligte solo's (let wel!)’ etc. (1765) .

Afb. 32a. Titelblad ‘Maendelijks Musikaels Tijdverdrijf’, De afgebeelde instrumenten zijn:
hobo, pauk, cither, hoorn, zink, viool, blokfluit, bazuin en orgel.

Eenzelfde geest ademt de bundel ‘Maendelijks Musikaels Tijdverdrijf, bestaende
in Nieuwe Hollandsche Canzonetten of zangliederen op d'Italiaensche trant in muziek
gebracht’ door A. Mahaut (9 delen 1751-1752) (zie afb. 32a en 32b). J.W. Lustig
schreef een vervolg van 3 stukjes.

1)

Zie ook het artikel over deze bundel van Hans Philips in ‘Mens en Melodie’, tweede
jaargang (1947), blz. 79.
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Afb. 32b. Bladzijde uit: ‘Maendelijks Musikaels Tijdverdrijf’.

De Kerkmuziek.
De orgelconcerten waren eveneens onder de invloed van de openbare
muziekuitvoeringen gekomen. Wel werd hier en daar nog de hand gehouden aan
de ‘open deur politiek’. Zo moest Fischer te Utrecht na de preek 15 minuten
improviseren over de laatste Psalm en 's Woendags en 's Vrijdags-avonds een
openbare bespeling geven. Ongeveer gelijkluidende was de instructie van de
Maassluise organist (1733). Iets uitgebreider was de taak van zijn Rotterdamse
1)
collega
Het zal niet verwonderen dat de 18e eeuw met haar subjectivisme van het orgel
andere dingen verwachtte dan de 17e. Toen was het instrument de adequate
uitdrukking geweest van het in de tijd levende hemelverlangen. Aan het verlangen
naar beweeglijkheid echter kon het orgel, zonder zichzelf te verloochenen, moeilijk
2)
voldoen. Zeide niet Grétry in zijn ‘Mémoires’ :
‘Je ne puis supporter long-temps le meilleur orgue...j'ai cherché la cause
de cet ennui, il provient sans doute de l'uniformité des sons...sans
nuances.’

1)
2)

Besselaar (zie literatuurlijst), blz. 43.
Brussel 1829, blz. 57.
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Zo kon Joachim Hess schrijven:
‘Alles wat zig op een orgel op een betaamelijke wijs laat nabootzen is
mijns bedunkens niet alleen geoorlooft (mits dat men daar geen dagelijks
werk van maake) maar strekt teffens tot meerder luister van dit konstrijk
speelwerk.’
Wat dit ‘alles’ inhield blijkt o.a. uit het programma dat Mich. Körnlein te Haarlem in
1789 ten beste gaf:
Intrada op het Luther-lied, Treurstuk, Allerhande nieuwe pastoraal en
krijgsmuziek, 'n slot-sinfonie, nevens variaties met het volle werk over
een air van den grooten Haydn.
1)

Nog erger werd het na de tournée's, die Abbé Vogler hier maakte Groot was het
succes van deze organist-virtuoos; de Nieuwe Kerk te Amsterdam bevatte bij zijn
concert 3000 toehoorders! Zeer indrukwekkend moet geweest zijn de
‘Proeve eener historiëele compositie om aan de verbeelding der
liefhebbers van de musiek eenige omstandigheden voor te stellen, die bij
den dood van Prins Leopold van Brunswijk hebben plaats gehad, toen
hij 27 April 1785 eenige inwoners van Frankfort a/O. heeft willen redden.’
Het stuk schildert: de stille loop van de rivier, het opsteken van de wind,
aanzwellen van het water en overstroming. Dan: algemene ontsteltenis,
het geschreeuw der slachtoffers - de aankomst van de prins, wiens
officieren hem smeken niet in de boot te gaan, de bewegingen van 's
Prinsen boot op het water, het omslaan van deze boot en het verdrinken
van de Prins; terwijl ‘het laatste deel op een verheven wijze de gevoelens
over dit droevig geval uitdrukt.’
2)

Een soort ‘Gesamtkunstwerk’ bracht later W.G. Hauff te Groningen tot stand :
‘Wanneer het onweer moest komen stond de koster bij de gasafsluiting
en draaide het licht zo laag mogelijk. Dan opeens werd het heel hoog
opgedraaid en plotseling weer neer en dan imiteerde de organist op
indrukwekkende wijze op het orgel het gerommel en de donderslagen.’
Ook op ander gebied kwam het tot excessen. We bedoelen de orgelinwijdingen.
Inderdaad kon een kerkelijk muziek-festival als het onderstaande te Bodegraven
3)
(1771) het gemis aan liturgische kerkmuziek enigszins vergoeden :
Het spel begon om 8.30 v.m., achtereenvolgens klonk: voorspel op het
orgel. - Symphonie door orkest. - Orgelsolo. - Psalm 33 : 1, 4-stemmig
door koor met orkest, vers 2 door gemeente met koor, orkest en orgel
(het koor zong de c.f. in de alt). - Psalm 81 en 150 op dezelfde wijze. Vocaal en instrumentaal koor op Amen, Amen, dat zij waar, looft den
Heer, o Zions Schaar. - Orgelsolo. - Zangsolo (knaap). -

1)
2)
3)

O.H. XXXVIII, 38.
Van Milligen (literatuurlijst), blz. 75.
N. XXV, 551.
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2 verzen van Psalm 33 (4-stemming). - een Symphonie. - 2 verzen van
Psalm 81 (4-stemmig). - Orgelsolo. - Nu danken allen God.
's Middags speelde zich iets dergelijks af.
Aangezien er veel orgels gebouwd werden, behoorden dergelijke feesten, doorgaans
opgeluisterd door uitbundige feestredes, niet tot de zeldzaamheden. De oorzaak
lag in de hernieuwde belangstelling voor het Psalmgezang in verband met de nieuwe
berijming. Reeds lang gistte het rond de Psalmen van Datheen. De Verlichte Eeuw
wilde nu eindelijk eens van deze oud-modische berijming af zijn. Een zeer geestig
pamflet is dat, waarin Datheen quansuis in bescherming genomen wordt en zijn
1)
tekst ‘wetenschappelijk’ ontleed en verdedigd .
Het gaat over Psalm 3: ‘Ick zal des Morgens klaer/, ontwaken sonder
vaer’: ‘in het hs. van Cambridge (sic.) staat: zonder aer, dat was dan
zooveel als zonder ander of alleen(!!). Burman meent, dat men door het
wegwerpen der letter K in het woord klaer en het veranderen van de L in
J en van de laatste R der beide slotwoorden in C, gevoeglijk(!) zoude
konnen lezen:
“Ick zal des morgens Jae 'c (= ja ik)
Ontwaken sonder vaec.”

Lipsius meent, dat men moet lezen: klaar en vaar, en niet vaer. De gissing
van Le Clerc komt mij niet onwaarschijnlijk voor; hij meent dat men leezen
moet: “Ick zal des morgens klaar/, Ontwaken, Zondaar vaar!”, dat is, ga
heen, vertrek. Daar zijn eenige weinige, die meenen dat zonder vaêr maar
eene verkorting is, en zoo veel zou willen zeggen, als zonder gevaar;
doch Datheen heeft zijn vrijheid nergens zoo veel ingewilligd, dus doende
zou men in plaats van rumoer, konnen schrijven zonder moer’(!).
Nu had de commissie, die de nieuwe berijming bezorgde, weliswaar geen rekening
2)
gehouden met de muziek , maar de kwestie was weer opgerakeld. Verbetering was
wel nodig - het orgel had de achteruitgang niet meer tegen kunnen houden.
Zeer plastisch is de beschrijving, die Van Iperen geeft (II, 451), als hij zegt dat
het verval is ontstaan door:
‘de noten onnoodig uit te rekken, in den mond te draajen, te kaauwen en
door ettelijke verlagingen en verheffingen tusschen de tanden en 't
gehemelte, slangsgewijze henen te slingeren en te dwarrelen...’
In sommige plaatsen greep men daarom weer terug op de ‘hele en halve’ noten.
Meer gebruikt werd echter de zgn. ‘korte zingtrant’, d.w.z. men nam de eerste en
laatste noot van de regel lang, de tussenliggende kort. Zeer vele gemeenten namen
deze wijze aan (ergens kreeg een kerkganger, die probeerde te saboteren ƒ 20.boete); alleen in

1)
2)

Geciteerd door Jos. van Iperen (literatuurlijst), I, 250.
Zie de tien punten bij Van Iperen, I, 367.
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Vlaardingen en Maassluis ging het niet zo glad. In de eerste stad kwam het door
toedoen van de conservatieve voorzanger tot een paniek in de kerk, er vielen zelfs
vrouwen in onmacht en er werden klappen uitgedeeld...Een ware burgeroorlog
ontbrandde echter in Maassluis. Het leger moest ingrijpen, enkele raddraaiers
werden zelfs verbannen, maar...de oude manier bleef.

De Katholieke kerkmuziek.
Ondanks de onderdrukking, die het Rooms-Katholicisme in de 17e en 18e eeuw
moest ondergaan, heeft het zijn liturgische tradities weten te handhaven. In de
schuilkerkjes verrichtten ‘klopjes’ (een soort privénonnen) de eredienst. Zo
afgescheiden van de wereld geschiedde dit niet of het Gregoriaans onderging
(hoewel in mindere mate dan in het buitenland) de invloed der monodie, met haar
aanpassing van het muzikaal- aan het woord-accent. Dezelfde kwestie dus als bij
het psalmgezang der Hervormden. Dank zij een langere traditie leidde dit bij het
Gregoriaans niet tot een dergelijke on-ideale en hyper-practische oplossing als bij
de psalmen. De principes, die men in de liturgische zang van de R.K. eredienst
toepaste, waren: onbeklemtoonde lettergrepen niet melismatisch voor te dragen en
bovendien de melismen te besnoeien. In wezen is dit een consequente doorvoering
van het proces, waarin Gregorius I zo'n grote rol heeft gespeeld: de aanpassing van
de ‘vage’ en ongebonden Oosterse melodieën aan het Westers rationalisme, aan
de Europese geest-van-ordening. Met één van de ‘verbeteraars’,

n.l. Johan Albert Ban, hebben we reeds kennis gemaakt. In Nvb. 63a en b zijn onder
elkaar geplaatst resp. de oorspronkelijke lezing en één uit het jaar 1701 (te
Amsterdam verschenen) van een Gregoriaans fragment. Er blijkt uit, dat de 18e
eeuwse editie de melismen op de beklemtoonde lettergreep tis laat zingen, terwijl
bovendien de lange noot op Al op één derde gereduceerd is, om de tweede
lettergreep des te meer te accentueren. Nvb. 64a en 64b doen zien hoe men in de
melismen met het snoeimes omging. Nvb. 64b geeft een editie van 1763.
De meerstemmige kerkmuziek putte tot 1650 nog uit de bronnen der vocale
polyfonie (Leidse koorboeken!), na dien kwam zij in de ban der

W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandse muziek

217
monodische stijl. Zo schreef Benedictus Buns kerkmuziek voor solostem met
begeleiding van b.c. en twee violen (vgl. de Psalmen van R. Schrijver, Nvb. 41).
Ook de begeleiding van het Gregoriaans door het orgel is een uitvloeisel dezer
musiceer-practijk. Evenals bij de psalmen speelde de rechterhand de versierde
melodie, terwijl de linker de accoorden ‘greep’ (vgl. Nvb. 59).

Een aardige kijk op de R.K. kerkmuziek der 18e eeuw geeft het volgende verslag
(uit het dagboek van een Amsterdammer):
‘7 Mei 1747 in de Mozes- en Aäronkerk een motet (zijnde een bas-solo)
met accompagnement van 2 waldhoornen door den vermaarden Musicus
den Heer van Beethoven...hetwelk door hem op een meer als konstige
en Bravourlijke (sic.) wijze werd geëxecuteert.’
En hiermee zijn wij op ons uitgangspunt teruggekeerd: de muziek diende de 18e
eeuwse Nederlander tot vermaak. Een hernieuwde waardering zou, ook in ons land,
de 19e eeuw brengen.
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De 19e eeuw
Ter inleiding.
De 19e eeuw betekent voor de Lage Landen een dieptepunt met een volgende
stijging. De grote waarde, die aan de natuurwetenschappen en de empirische
methode van onderzoek gehecht werd in het toenmalige geestesleven, is oorzaak
van onze nationale herleving. Uit hoofde van zijn aanleg en ontwikkeling immers
beschikt de Nederlander over een grote dosis technisch-kunnen. Het is niet toevallig,
dat een aantal grote natuurkundigen onze naam juist toen aan de vergetelheid heeft
ontrukt, ons ons zelfgevoel heeft teruggeschonken en zodoende de bodem heeft
bereid voor hernieuwd geestesleven. Dank zij hun werk kwam aan de kleinburgerlijke,
fantasieloze koopmansgeest van Stastok, Droogstoppel & Co een eind. De grootse
werken van onze ingenieurs hebben inspiratief gewerkt op onze kunstenaars. Het
is zeer symbolisch dat aan het begin der eeuw in 1801 de Hollandse Maatschappij
voor Wetenschappen een prijsvraag uitschreef, waaraan de klankfiguren van Chladni
hun ontstaan te danken hebben!
Het kan niet verwonderen dat juist in deze periode de nadruk werd gelegd op de
verstandelijke gedegenheid onzer muziek, onze afkeer voor excessen. Zo schreef
v.d. Reiden in het voorwoord van zijn ‘Prijsverhandeling over het Nationaal
Nederlandsch Gezang’ (1832):
‘zij ( = het Nut) gelooft met den Schr. dat de grondbekwaamheden even
zoo wel bij ons als bij andere Volken aanwezig zijn; terwijl tevens het
doorgaand temperament onzer Natie ten waarborge strekt, dat geene te
vurige Allegro's haare driften te hoog zullen opvoeren, of al te smeltende
Adagio's haar te zeer zullen vertederen.’
En Van Riemsdijk noemt in zijn levensbeschrijving van Verhulst (blz. 197) de
Nederlandse Kunst:
‘de kernachtige uiting van een door en door gezonden geest, die zich
afkerig houdt van verkeerd geplaatste hartstocht, die het hoogdravende
pathos evenzeer verafschuwt als overdreven weekheid van gevoel, die
behagen schept in 't werkelijke leven en vooral daarin poëzie weet op te
sporen en te ontdekken.’
Inderdaad behoren idyllische schoolliedjes tot het ‘beste’, wat onze toondichters
gepresteerd hebben in de voorbije eeuw. Toch moest ook in ons land de kloof
overbrugd worden, die het concertleven veroorzaakt had: de kloof tussen uitvoerder
en luisteraar, tussen podium en zaal, tussen ‘beroepsmusicus’ (toentertijd ‘meester’
genoemd) en amateur,
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tussen virtuoos en dilettant. Met het algemeen menselijke dat in Haydn, Mozart en
Beethoven ‘tönend bewegte Form’ had aangenomen op de achtergrond, was de
verachting van de stand-van-musicus te onzent niet in overeenstemming. Zo kon
in 1828 geconstateerd worden, ‘dat men hier te lande op de toonkunstenaars met
een zekere minachting neder ziet, en dat de burgerstand ( = bourgeoisie) bijna ijst
1)
op het denkbeeld, dat hun kinderen muzijkanten zullen worden’ .
Het was zaak om de toonkunst van vermaak-voor-de-society te maken tot een
aangelegenheid van het gehele volk. Deze weg volgt de Europese muziek in het
algemeen, en de Nederlandse in het bizonder in de 19e eeuw. Programma-muziek
en Verisme zijn o.m. symptomen van deze ‘ver-algemeniserings’ tendenz. Langzaam
aan neemt de ‘derde stand’ de reeds lang verloren taak van Kerk en Hof over, terwijl
bij ons, waar deze centra nooit van grote betekenis zijn geweest, uit de particuliere
muziek-kransjes openbare orkesten groeien. Ook de stedelijke muziekbeoefening
leefde weer op.
2)
Typerend voor de ‘Reactie’ onder Koning Willem I is het herstel van de hofkapel
(van Prins Willem V!) in 1827. (Typerend is ook de opheffing daarvan in 1842 onder
Willem II). Ook koninklijke muziekscholen werden gesticht (1826), alleen die te Den
Haag bleef in stand, die te Amsterdam ‘degradeerde’ in '44 tot stedelijke, om na
twee jaar te eclipseren. In 1853 herkreeg de hoofdstad haar muziekschool, nu uit
particulier initiatief ontsproten, tot op heden blijvend en bloeiend. Aan beide
muziekscholen zal (zoals wij zullen zien) het herstel onzer muziek veel te danken
hebben.

De Concertinstellingen.
In de loop der eeuw had elke belangrijke plaats in ons land zijn orkest, samengesteld
uit ‘meesters’ en amateurs: Amsterdam, Dan Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem,
's Hertogenbosch, Groningen, Kampen, Zierikzee, Breda, Tilburg, Haarlem, Deventer,
Zwolle, Dordrecht, Leiden, Delft. Nog hebben de amateurs zich weten te handhaven
(zoals tot voor zeer kort te Maastricht). Het is evenwel kenmerkend dat al spoedig
het ‘actief’ musiceren van de amateur zijn toevlucht elders zocht en wel in de
Liedertafels, waarvan de eerste hier te lande in

1)
2)

Zie Van Dokkum: ‘Honderd jaar Muziekleven’, blz. 4-6.
Het eerste beroeps-orkest in Nederland.
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1828 te Delft door Dr. F.C. Kist werd opgericht. Voor de ontwikkeling der muziek tot
een algemeen menselijke kunst zijn de liedertafels niet van belang geweest.
Dit was wel het geval met de Collegia Musica, waarvan we weer het Utrechtse
en het Arnhemse ontmoeten. Enkele feiten en data der beide Colleges mogen hier
volgen.
Een concert van het Arnhemse vermeldde in 1791 nog 'n ‘concert voor
2 rommelpotten’; sedert 1808 is hier sprake van ‘damesconcerten’, in
ditzelfde jaar raakt de jaarlijkse feestdag-met-maaltijd in onbruik; in 1819
wordt het clavecimbel vervangen door een piano. In het begin der eeuw
wordt het repertoire gevormd door Mozart, Haydn, Beethoven; maar vooral
licht verteerbare kost als: Méhul, Boieldieu, Herold, v. Bree, Danzi, Elsner,
Onslow, Ries, Kalliwoda; onder de directie van H.A. Meyroos (1862-1890)
- sedert '46 was de concertmeester vervangen door een dirigent - kwamen
echter (naast de klassieken) Weber, Spohr, Schumann, Schubert, Gade,
Wagner, Bruch e.a. aan bod; o.a. werd ook Liszts H. Elizabeth hier in
1873 in ons land geintroduceerd! In 1890 echter komt een vast orkest
(het Concertgebouw) de moeilijke eisen der moderne componisten op
meer bevredigende wijze vervullen. Weer later bepaalt de taak van het
muziekcollege zich tot subsidie van het stedelijk orkest (A.O.V.): uit het
concerteren voor besloten kring is dat voor de gehele gemeente gegroeid.
Het stedelijk muziekleven heeft, zij het in andere vorm, haar 17e eeuwse
rechten hernomen.
De kroniek van het Utrechts college belicht weer andere punten.
Ook hier zijn de ‘meesters’ ondergeschikt aan de amateur-leden, zelfs
de ‘phonascus’ (= ± 1e concertmeester); ook hier behelst het repertoire
lichte kost (naast Haydn en Mozart: Romberg, Paer, Küffner), ook hier:
damesconcerten (met mogelijkheid van introductie) naast herenconcerten
(besloten kring). Echter: het Utrechtse College bleek nog vooruitstrevender
te worden dan dat te Arnhem en wel door het werk van de Duitse dirigent
J.H. Kufferath.
Kufferath werd in 1829 te Utrecht benoemd als dirigent. Hij brak direct
met de kapelmeestersleur en plaatste Beethoven op het repertoire, ook
Schumann introduceerde hij. Op zijn reis door ons land in 1854 getuigde
deze: ‘Ich habe zu meiner Verwunderung gesehen, wie meine Musik in
Holland beinahe heimischer ist als im Vaterland’. Kufferath blijft echter
hierbij niet stilstaan, want in 1861 wordt het verzoek bij de gemeenteraad
ingediend (door subsidies was het college langzaamaan een stedelijke
instelling geworden) om Kufferath te ontslaan, omdat hij zoveel...Wagner
liet spelen. Het verzoek werd geweigerd, maar de dirigent nam het 't
volgend jaar zelf. Zijn opvolger werd R. Hol, die nu zijn honorarium van
de stad ontving; het College werd zodoende in feite een stedelijk orkest.
Van jonger datum dan de Collegia Musica waren de genootschappen, die de
algemene ontwikkeling trachtten te bevorderen, of in de taal dier dagen: de
beschaving wilden verbreiden.
Met Felix Meritis hebben we al kennis gemaakt. De archieven van dit genootschap
wachten nog op de historische ordening. Haar concerten hebben tot op het einde
der eeuw plaats gehad (o.a.o.l.v. Van Bree,
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Verhulst en Röntgen). Ook dit genootschap was in feite een solistenmanager. Hoe
men ‘in solisten deed’ blijkt uit de informaties van een buitenlands correspondent,
die een zangeres als volgt aanprees (1829):
‘ze is tusschen 24 en 30 jaar, heeft geen kind, is niet zwanger, is van zeer
goede taille, wel geproportionneerd, schoon van gezigt en interessant in
conversatie, zingt daarbij (sic.) een liebliche mezzo-sopraan.’
Een dergelijk genootschap was te Delft werkzaam onder de naam ‘Tandem fit
surculus arbor’. J.C. Boers heeft een groot deel van zijn leven aan het
muziek-departement van dit genootschap gewijd.

Afb. 33. J.B.v. Bree

Een ander genootschap, waarbij de muziekbeoefening een onderdeel vormde,
was de Sociëteit ‘Harmonie’ te Rotterdam (1826 gesticht). Zij vormde een regelrechte
voortzetting van de muziekherbergen en de 18e eeuwse instellingen van dien aard,
met dien verstande dat de muziekuitvoeringen apart, als zelfstandig concert plaats
hadden. Na 1889 treedt het Concertgebouw-orkest regelmatig voor de sociëtei op.
Een zeer bizonder karakter droegen de concertgenootschappen ‘De Toekomst’
(gesticht 1855) te Den Haag, ‘Voorzorg’ (Rotterdam) en Caecilia (te Amsterdam
sedert 1841). Doel was: het vormen van een fonds (door middel van concerten door
beroepsmusici) ter ondersteuning dier musici bij ouderdom (eventuele invaliditeit)
en der nagelaten betrekkingen.
De ‘Toekomst’ was door Jenny Lind gesticht met een gift van ƒ 200.000. ‘Caecilia’
heeft zich tot op heden kunnen handhaven. Bij de oprichting werd o.m. bepaald dat
alleen ‘meesters’ lid konden
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1)

zijn en dat op de concerten geen solisten mochten optreden (dat was heel wat
voor die dagen!). Tot de oprichters behoorden Johannes Bernardus van Bree (afb.
33), de meest gezaghebbende musicus uit de eerste helft der eeuw.
Van Bree aanschouwde het levenslicht 29 Jan. 1801 te A'dam. Hij werkte
zich op als vioolvirtuoos. In de hoofdstad wordt hij de centrale
persoonlijkheid: behalve ‘Caecilia’ leidde hij vanaf 1829 de Felix Meritis
concerten, was directeur aan de Mozes- en Aäronkerk en van de
Toonkunst-Muziekschool. Hij stierf 14 Febr. 1857.
Zijn opera ‘Sappho’, geschreven op 'n text van Jacob van Lennep in 1834
werd meermalen in de Stadsschouwburg opgevoerd. Bij het 100-jarig
bestaan van ‘Caecilia’ werd zijn Concert-ouverture uit de kast gehaald;
het werk werd sindsdien herhaaldelijk gespeeld. Er is volkomen op van
toepassing wat R. Hol van zijn composities getuigde: een Duitse kern,
volleerde contrapuntiek, eenvoud en natuurlijkheid, ongezochte en
effectvolle harmonieën, klaarheid, frisheid en een zekere populariteit. Allemaal eigenschappen, die Van Bree tot een Nederlandse componist
bij uitstek stempelen.
Op het baanbrekend werk, dat Caecilia op het eind der eeuw verrichtte komen wij
nog terug. Evenzeer op het feit, dat na 1850 de musici steeds minder waren
aangewezen op dergelijke goed bedoelde maar in feite vernederende liefdadigheid.
Directe concertverenigingen waren o.m. de Eruditio Musica's te Amsterdam
(tegenhanger van de aristocratische Felix Meritis-concerten) en te Rotterdam (o.l.v.
Wouter Hutschenruyter Sr.). Het bekendst werd ‘Diligentia’ te Den Haag.
Sedert 1821 werden concerten gegeven in de zaal van het Natuurkundig
Genootschap ‘Diligentia’; typisch staal van het gebrek aan goede
concertzalen in ons land! Niet minder kenschetsend voor de groeiende
democratische geest is de kritiek: ‘Diligentia’ is te duur, te stijf, te veel
gegeneerd, men moet het meer burgerlijk en goedkooper hebben. Kritiek
was er ook op de leiding, die te reactionnair was. Dit gold de dirigent J.H.
2)
Lübeck (z.o.), maar ook diens opvolger Verhulst .
Aan de Diligentia-concerten heeft Verhulst zijn naam grotendeels te danken, en
omgekeerd.
Johannes Josephus Hermanus Verhulst (afb. 34) werd 19 Maart 1816 geboren
in Den Haag, alwaar hij ‘élève’ werd van de Koninklijke Muziekschool. Op 15-jarige
leeftijd deed hij eindexamen. Hij werd violist aan de Hofkapel, alsmede organist van
de kerk aan het Binnenhof. Ook als componist werkte hij. Met een stipendium gaat
hij dan in 1837 naar Leipzig, waar hij enkele jaren aan het Conservatorium studeert,
de

1)
2)

D.w.z. van het orkest, de ‘gewone’ leden konden de uitvoeringen (2 per jaar) bijwonen als
luisteraar.
Zie literatuurlijst: Van Beresteyn.
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bekende Euterpe-concerten dirigeert en vriendschap sluit met Schumann, die hem
later schreef: ‘Es ging doch Niemand so leicht in meine Gedanke und Urteile ein
als Du’. Bij zijn terugkeer in Den Haag (1842) werd Verhulst direct beschouwd als
de ‘Weckrufer’ der Nederlandse muziek.
Alle mogelijke eerbewijzen vallen hem ten deel en hij krijgt belangrijke
posten: Ridder Nederl. Leeuw, Directeur der hofmuziek (na de opheffing
der hofkapel; een ere-baan dus), 1848 dirigent van ‘Toonkunst’ te R'dam,
1860 idem aan Diligentia, 1864 idem te A'dam (Toonkunst, Felix Meritis,
Caecilia).

Afb. 34. J.J.H. Verhulst

Onder zijn leiding werden de ‘Diligentia’-concerten nationale gebeurtenissen; men
moest zelfs naar een andere ruimte uitzien: in 1874 wordt de nieuwe zaal van het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in gebruik genomen. Aan zijn eigen star
conservatisme was echter de neergang te danken: alleen de Romantici kregen een
plaats op de programma's: Berlioz, Liszt en Wagner werden stelselmatig geweerd.
Zelfs voor het besluit van het bestuur van ‘Diligentia’, dat ook werken der ‘modernen’
uitgevoerd moesten worden, boog hij niet (1885). Toen werd voor de nieuwe muziek
1)
R. Hol benoemd .
Deze benoeming ontlokte Verhulst de volgende ontboezeming: ‘Uw bestuur doet
als een huisvrouw, die een vaste dienstbode neemt voor de bediening en buitendien
een schoonmaakster voor het vuile werk.’
Verbitterd trok hij zich daarom na enige tijd terug. Hij stierf ‘in ballingschap’ 17
Januari 1891 te Bloemendaal.
Dat Verhulst niet met zijn tijd wist mee te gaan is zeer te betreuren, maar we
mogen niet vergeten dat hij de grondslag heeft gelegd voor de

1)

Op zijn eerste programma (van drie nummers) plaatste hij twee werken van Wagner.
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herbloei van ons muziekleven. Als componist was hij epigoon, alleen zijn kleingoed
heeft zich gehandhaafd, hoewel een lied als ‘O schitterende kleuren’ niet bepaald
als ideaal volkslied kan gelden. Ook in zijn leiderschap stond hij met het gezicht
naar het verleden: op de repetities der Diligentia-concerten ging het er nogal
gemoedelijk aan toe: als een musicus zijn inzet miste riep Verhulst in zijn Haagse
dialect hem toe: ‘Waar blêf je toch? ik zie je niet, ik hoor je niet, je schêd er maar
êut!’ Ook de programma's ademen gezelschapsgeest, b.v. dat van 4 Maart 1874,
dat opvalt door zijn lengte, bontheid en overdadige solistische medewerking:
1e Symphonie van Bruch, een celloconcert, solozang, een pianoconcert
van Mozart, een cello-Adagio van Bargiel, een Aria van Meyerbeer,
Romance en Polonaise van Chopin, de volledige Midsummernightsmuziek
van Mendelssohn.
Hier kunnen we, ten besluite van het concertleven in het begin der eeuw, nog enkele
woorden wijden aan de programma-samenstelling, die onder Verhulst in zoverre
verbeterd was dat de Symphonie niet gesplitst werd, zoals dat tot ± 1850 usance
was.
Uit de talloze programma's volgt hier dat van het Diligentia-concert 23 Maart 1825:
2e Sinfonie van Spohr, vioolconcert van Maurer, Scene en aria van
Beethoven, Marche espagnole voor gitaar, Rondo van de Sinfonie Ouverture der Opera(!) Coriolan, Concertino voor fluit, Aria van Rossini,
Thème russe voor harp, Cavatina uit ‘Der Freischütz’, Variatien voor de
viool.
Zoals men ziet: ruimschoots gelegenheid voor solisten en obligaatspelers, die op
alle mogelijke thema's en instrumenten fantaseerden, varieerden en rhapsodieerden.

‘Nieuwe Banen.’
Ten aanzien van onze Nederlandse muziek bood de 19e eeuwse huldiging van het
particulier initiatief weinig nieuws. Echter was nu ook de verbinding met de
stadsgemeenschap zo goed als verbroken. De nationale centralisatie eensdeels,
de interne ontwikkeling der muziek ten andere, waren hiervan oorzaak. De muziek
ging zich ontwikkelen tot een autonome kunst (Beethoven!). Het muziekleven wist
zich echter niet direct hierbij aan te passen. Vooral niet in de culturele uithoek van
ons land. Toch kwam ook het ‘Réveil’ der muziek. Reeds in 1820 rees in de boezem
van ‘Het Nut’ de vraag of er geen maatregelen getroffen konden worden om de
muzikale ontwikkeling van ons volk te verbeteren
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(d.i. op ‘symphonisch peil’ te brengen). Het zou echter 1829 worden voor een
dergelijk plan gerealiseerd werd en wel door de 31-jarige praeceptor van het
Erasmus-gymnasium te Rotterdam: A.G.C. Vermeulen, die in dit jaar de
1)
‘Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst’ stichtte (afb. 35). Aanleiding tot diens
onderneming was behalve het bijwonen van een groot Nederrijns Muziekfeest in
1825, de hernieuwde belangstelling in de Oudnederlandse Toonkunst, zoals die tot
uiting kwam in de prijsvraag van het Koninklijk Instituut (zie Inleiding).

Afb. 35. A.G.C. Vermeulen

De weg, die Vermeulen insloeg, is zeer typerend voor de waardering der musici
in die dagen. Met grote werkelijkheidszin richtte Vermeulen zich tot zijn kennissen
door het gehele land met het verzoek hem de adressen te willen verstrekken van
aanzienlijke muziekliefhebbers. Doorslag gaf niet de muzikale vakbekwaamheid,
wel de invloedrijkheid in hogere kringen. De opzet was dus niet om door een
vakvereniging de belangen der Toonkunst te behartigen of door breed opgezet
volksonderwijs de muziek van onder op te verbreiden. Het was integendeel
Vermeulens bedoeling om van boven af invloed en...kapitaal te winnen, want het
Rijk bemoeide zich uit principe niet met culturele zaken. Het is hier de plaats om
(ter zijde) de opmerking te maken dat Thorbecke nooit heeft gezegd:

1)

Zie literatuurlijst: Van Dokkum.
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kunst is geen regeringszaak, maar wel: oordeel over kunst is geen regeringszaak.
Wel droomde Vermeulen van een afdeling Muziek op het Departement (waarvan
hij eventueel referendaris zou worden!) maar Groen van Prinsterer toonde zich, de
Calvinistische traditie getrouw, onverschillig. En tot even voor zijn dood moest de
dappere Vermeulen uitzien naar zijn lintje, stoffelijk blijk van de waardering van zijn
werk. Want hoewel ook de particulieren niet direct in lichter laaie stonden (Mr.
Lagemans uit Den Haag b.v. schreef aan Vermeulen terug dat hij zich in zijn vrije
tijd alleen met zijn vrouwtje occupeerde en van het Amsterdamse dilettanten-orkest
‘Strijk- en Blaaslust’ (sic) meldden zich...19 van de 127 leden!).
Toch kwam even later ook het volksonderwijs ter sprake, het breed opgezette
programma omvatte toen de volgende punten:
1e. het bevorderen der compositie (door het uitschrijven van prijsvragen),
2e. het uitreiken van studiebeurzen,
3e. het bevorderen van muziekonderwijs,
4e. het arrangeren van muziekfeesten.
5e. het bewerken van symphonieën etc. voor kleine orkesten (in de provincie),
6e. het stichten van plaatselijke afdelingen, met eigen zangkoren.
In de verwezenlijking van dit programma werd dezelfde aristocratische lijn gevolgd,
die bij de oprichting uitgestippeld was. De nadruk lag, dank zij kapitaalkrachtige
medewerking, op de grootscheepse muziekfeesten, op het naar-buiten-optreden.
Prijzen voor composities werden gewonnen door Verhulst (o.a. kerkelijke
werken) en door Van Bree (Mis in Es).
Omstreeks het midden der eeuw werd een curieuze prijsvraag
uitgeschreven, n.l. voor een koor-symphonie ‘De onsterfelijkheid’, op een
tekst van de geestdriftige muziekminnaar Dr. J.P. Heye.
Eveneens in ‘de ban der letteren’ stond de prijs voor muziek bij Vondels
‘Lucifer’, die op de duur J.A. van Eyken ten deel viel (1852).
1)

Van deze laatste prijsvraag is correspondentie bewaard met Robert Schumann ,
want ook hier nam men klinkende namen te baat: de jury werd aanvankelijk veelal,
later minder vaak, gevormd door bekende Duitse componisten.
Andere beroemdheden, die met Toonkunst te maken hadden, waren Heller,
Spontini, Gade, Löwe, Sterndale Bennett, Marschner, Spohr,

1)

Zie Zeitschr. f. Musik; Jg. 92, blz. 515.
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Hiller, Liszt, Wagner en Bruckner. Behalve als jury-lid komen deze namen ook voor
als corresponderend lid of lid van verdienste. Want het lag geheel in de lijn, dat
musici van professie geen stemgerechtigd lid konden zijn. Precies de omgekeerde
orde dus!
Wat het muziekonderwijs betreft: de vakopleiding werd aanvankelijk verzorgd
door Rijksscholen te Den Haag en Amsterdam. Toen het staatsinitiatief (al spoedig)
uitdoofde nam Toonkunst de taak over (z.o.). Hoezeer men zijn oog liet gaan over
àlle problemen van het muziekleven blijkt wel uit het feit dat ook de
organistenopleiding, die een waar zorgenkind was, de belangstelling had. Via het
artistiek verantwoord orgelspel wilde men de muzikale opvoeding van het volk
behartigen. Ook de later gestichte koraalvereniging (1867) beoogde dit doel. Maar
ook de school werd ingeschakeld. Ook hier komt tot uiting hoe Toonkunst steeds
op haar qui vive was: in 1856 diende zij aan de Koning een adres in, waarbij
aangedrongen werd op het verplicht stellen van zangonderwijs op de lagere school.
In de L.O.wet van 1857 werd deze bepaling inderdaad opgenomen. Dat ze (tot
heden) niet tot enig resultaat leidde is dan ook niet te wijten aan gebrek aan activiteit
harerzijds. Want toen in de jaren van tachtig uit onderwijzerskringen pogingen tot
verbetering van de schoolzang werden ondernomen, werd de beweging door
Toonkunst direct gesubsidieerd, er werd onder haar auspiciën zelfs een diploma
ingesteld (1883). Ook voor het directe volksmuziekonderwijs was de tijd nog niet
rijp: de na 1830 gestichte volkszangscholen was geen lang leven beschoren.
Haar naam dankte ‘dè Maatschappij’ hoofdzakelijk, zoals reeds gezegd, aan de
Muziekfeesten, later (na ± 1870) aan de afdelingskoren. De feesten, hoezeer ook
van werkelijkheidszin getuigend (er wàs nu eenmaal in die dagen alleen de
mogelijkheid tot musiceren voor de hogere standen), spreken deze instellingen toch
ook wel van een zeker ongeduld (evenals de zo vaak mislukte, want te hoog
geplaatste prijsvragen).
Er waren plaatselijke en algemene (nationale) feesten. Het éénjarig bestaan was
al direct een welkome aanleiding voor de afdeling in de geboortestad: Rotterdam.
Er werkten, ook als solisten, slechts dilettanten mee (alleen ‘fashionabele lieden’
natuurlijk) en de beroepszangeres, die voor een ziek geworden amatrice moest
invallen, kreeg tot haar verwondering geen honorarium, omdat de dames zich niet
wilden encanailleren met iemand, die er haar brood meer verdiende! Het was in
Beethovens Oratorium ‘Christus am Ölberge’...
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Uit het 1e algemene muziekfeest, dat in 1834 te 's-Gravenhage werd gehouden
bleek al dadelijk dat er één groot bezwaar aan verbonden was: n.l. dat van een
1)
geschikte concertzaal. Dit feest (en andere ) werd daarom in de Grote Kerk gegeven,
zeer tot ontsteltenis van calvinistische geestdrijvers als Capadose, die met
geposeerde verontwaardiging tegen het Haagse feest ageerde en o.a. uitriep (er
was watersnood): ‘De Here zweept de bruisende golven over zingend en zinkend
Nederland.’
Om een indruk te geven van de opzet van dit feest geven we hier enkele
bizonderheden: het orkest telde 130, het koor 231 man; 5000 personen
woonden de uitvoering bij. Uitgevoerd werden op de eerste dag een
ouverture van de dirigent J.H. Lübeck, de 7e Sinfonie van Van Beethoven
en het Oratorium ‘Die letzten Dinge’ van Spohr; op de 2e dag klonken:
de Egmont-ouverture, het Requiem van Mozart (als ‘Hymne’
aangekondigd, omdat het kerkbestuur bezwaar maakte tegen het Roomse
stuk!), de Jubel-ouverture van Van Bree, het 2e deel van het Oratorium
‘Das Ende des Gerechten’ van Schicht en het Halleluja van Händel (nadien
steeds een traditioneel slot der feesten).
Een bizonder plechtig karakter droeg de herdenking van het 25-jarig bestaan (1854),
dat te Rotterdam gevierd werd in een houten feestgebouw - opzettelijk voor deze
2)
gelegenheid vervaardigd (63 × 28 × 19 meter!) - met drie dagen muziek.
Er was reclame gemaakt zelfs te Düsseldorf, Keulen en Parijs; bijna 600
zangers werden ondersteund door een orkest van 173 man, waarin
befaamde instrumentalisten hadden plaats genomen (o.a. Potdevin (hoorn)
en H.v. Boom (fluit)). Verhulst was dirigent. Beroemdheden (o.a. Liszt)
waren aanwezig, van de solisten was er slechts één Nederlandse, n.l.
Sophie Offermans-Van Hove. De eerste dag werd gevuld met een
ouverture van Wouter Hutschenruyter Sr. en ‘Isräel in Egypte’ van Händel.
Dit laatste was door Verhulst bewerkt, van welk arrangement een
recensent ‘treffend’ getuigde: ‘Wij mogen ook hier de schoone en geniale
gedachte van den heer Verhulst niet met stilzwijgen voorbijgaan, maar
met hoogen lof de plaats aanduiden, waar van den Heer gezegd wordt,
dat hij sprak, de instrumentatie-zuinige Händel eene rust verkozen had,
maar Verhulst, den ouderen kunstgenoot geniaal en poëtisch verheven
vertolkende, de stem met bazuinen, trompetten, pauken en hoorns doet
intreden.’
Alleen oververhit chauvinisme samengaand met het ‘verlichte’
vooruitgangsprincipe kon tot een dergelijk arrogant oordeel voeren.
Haydns ‘Jahreszeiten’ ging de 2e dag, terwijl de derde gevuld werd met
Psalm 145 van Verhulst, Beethovens Negende en - concessie aan de
Tijdgeest - een solistenconcert waar b.v. een Trio uit Guillaume Tell door
zangers van 3 nationaliteiten ieder in hun landstaal werd gezongen, en
het sextet uit Lucia di Lammermoor voor zangkwartet bewerkt!
Het was een teken des tijds, dat Toonkunst na 1860 volksconcerten ging organiseren;
niet minder tekenend voor het feit dat dit ook nu te vroeg

1)
2)

A'dam '36 en '40, Den Haag '42, Haarlem '50, Arnhem '60.
3830 zitplaatsen, een noviteit was de gasverlichting.
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was is het, dat na 5 jaar de beweging alweer stil stond. Toch zou deze weg één der
belangrijkste zijn, die naar de opbloei leidde. Een niet minder belangrijke was de
verbetering van binnen uit: met de verzelfstandiging der muziek ging die der musici
hand in hand. Met de toenemende verbetering der maatschappelijke positie van de
muziek moest de sociale plaats der musici gelijke tred houden. Eén der eerste
voorwaarden was de opvoering van de vakbekwaamheid, de verbetering der
vakopleiding.

De muziekscholen.
De stichting van de koninklijke muziekscholen te Den Haag en Amsterdam hebben
we reeds vermeld. De Haagse muziekschool had als eerste directeur J.H. Lübeck,
Duitser van geboorte en sedert 1823 als orkestdirigent in Amsterdam werkzaam.
In 1865 werd hij opgevolgd door de Nederlander W.F.G. Nicolai (1829-1896), wiens
benoeming bekrachtigd werd door Thorbecke, hoewel de commissie van toezicht
1)
4 van de 7 stemmen op Verhulst had uitgebracht . In 1896 volgde Mr H. Viotta, door
wiens toedoen de naam der school veranderd werd in Koninklijk Conservatorium
(1900), hem op.
Behalve de Amsterdamse zusterinstelling, die het niet kon bolwerken, rustte het
vakonderwijs in handen van Toonkunst, die o.a. te Rotterdam ('44) en Amsterdam
('53) muziekscholen stichtte. De Amsterdamse kreeg in 1884 naast de school een
Conservatorium, op initiatief van Dan. de Lange, Fr. Coenen, Joh. Messchaert en
Julius Röntgen (de tweede der genoemden was directeur van '84-'95, de eerste
'95-1913, de laatste 1913-'24). Beide instellingen en ook de Toonkunstscholen te
Utrecht en Rotterdam hebben er niet alleen aan meegewerkt de positie der musici
te verstevigen, ze hebben er in hoge mate toe bijgedragen het Nederlandse
2)
muziekleven en de Nederlandse muziek weer onafhankelijk te maken . Ditzelfde
kan gezegd worden van de

Nederlandsche Toonkunstenaars-vereniging,
die in 1875 op initiatief van de Duitse musicus G.A. Heinze (afb. 36) te Utrecht werd
opgericht. Het programma-van-actie der N.T.V., die in

1)
2)

Sedert 1853 was Nicolai orgelleraar aan de school. Behalve op dit gebied (z.o.) heeft hij voor
de Nederlandse zaak veel gedaan als redacteur van Caecilia.
Het studeren in het buitenland was al spoedig meer een uiting van ons
minderwaardigheidsgevoel, dan wel een noodzakelijkheid. Zo schreef Mr H. Viotta: ‘Wanneer
jonge musici uit Nederland te Leipzig komen, staat men daar te lande niet weinig verbaasd
over hun muzikale ontwikkeling.’
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tegenstelling tot Toonkunst een vakvereniging was, vermeldde: het organiseren van
concerten, het uitschrijven van prijsvragen voor composities, de stichting van een
pensioen-, wezen- en weduwenfonds en de verbetering van het particulier onderwijs
door instelling van een Lager en Middelbaar Onderwijsdiploma. Voor hen, wie het
bezoeken van een muziekschool onmogelijk was, bood de nieuwe instelling de
mogelijkheid van officiële erkenning. Want de oprichting der N.T.V. was er een
onmiskenbaar symptoom van, en een krachtige stimulans voor de mondigheid der
vakmusici. Terecht schreef Nicolaï in ‘Caecilia’:

Afb. 36. G.A. Heinze

‘Men heeft er zich vaak over verwonderd, dat in ons vaderland de
belangen der kunst meestal behartigd worden, niet door de kunstenaars
zelve, maar bijna uitsluitend door dilettanten. Waren de kunstenaars
daartoe dan niet in staat, of gevoelen zij zich slechts opgewekt om te
werken voor den broode, zonder naar hooger te zien of te streven? Er
moge een tijd geweest zijn, dat men de laatste vraag toestemmend, de
eerste ontkennend moest beantwoorden, in onze dagen is het anders.’

De muziek van het volk.
Terloops hebben we reeds gewezen op de omstandigheid dat het kleine lied veelal
de sterkste zijde bleek der componisten. Vele hunner composities hebben direct
wortel geschoten in de volksgemeenschap, daarbij soms door de volksmond
1)
vervormd. O.a. met het ‘Piet Hein’

1)

Gecomponeerd door J.J. Viotta. Zie ‘Het Nederlandsche Volkslied’, door Caspar Höweler.
Den Haag 1941.
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is dit het geval. Andere auteurs waren Verhulst, Nicolaï, J.J. Viotta. In elk opzicht
dragen de 19e eeuwse liederen het karakter van ‘gesunkenes Kulturgut’, ook in de
veelal slap-moraliserende of idylliserende tekst. Zowel tekstueel als muzikaal vormen
zij een tegenstelling tot de volkskunst der 15e en 16e eeuw, die zij ten overvloede
1)
nog wilden verbeteren (zie Nvb. 20c) .
Vergeleken met de openbare stadsmuziek der 17e eeuw was die der 19e eveneens
surrogaat. Het ‘heroïsme’ der stedelijke schutterijen bracht op het eind der eeuw
dank zij de perfectionnering der koper-instrumenten, publieke openlucht-concerten
met zich, waarbij arrangementen de hoofdschotel vormden. Toch lag hier een
mogelijkheid ‘het publiek’ op te voeden tot de symphonische kunst. Grote roem
oogstte F. Dunkler met zijn kapel van het regiment der Grenadiers en Jagers, met
uitvoeringen in het Haagse Bos. Hoever zijn armen reikten blijkt o.m. hieruit, dat hij
zelfs de d-moll Orgeltoccata van Bach pasklaar maakte voor de
‘muziek-in-het-Bosch’.
Prachtig werk werd gedaan door J.C. Boers (afb. 5) met de schutterijkapel te
Delft, waarmee hij vooral gedeelten van de symphonieën en sonates van Beethoven
populair maakte.
Boers werd 1812 te Nijmegen geboren. Samen met Verhulst bezocht hij
de Kon. Muziekschool, was lid van de hofkapel en zwierf in Parijs rond,
waar hij behalve orkestroutine, veel zeldzame oude boeken opdeed. Na
een éénjarig dirigentschap te Metz, vestigde hij zich als zangdirigent in
zijn geboortestad (1840), die hij 13 jaar later verliet voor Delft, waar hij
Stadsmuziekdirecteur werd en behalve de Schutterij-kapel, het orkest
van Tandem en van de Studenten (‘Apollo’) leidde. Bij de verschillende
lustra van het Studentencorps organiseerde hij grootscheepse
muziekfeesten, die gegeven werden in een houten feesttent, met het
gebruikelijk aantal honderden executanten. Het was symbolisch dat een
dergelijk gebouw in 1883 afbrandde: aan de periode der muziekfeesten
kwam ook hier een einde. Boers leefde tot 1896.

Klok- en orgelmuziek.
Deze andere traditionele vormen van stadsmuziek werden in de 19e eeuw eensdeels
uit traditie (hoewel vele klokken werkloos hingen), anderzijds aangepast aan ‘'s
2)
volks gemeen gevoelen’ , uitgeoefend.

1)

2)

Ook de nationale hymne: het Wilhelmus moest vervangen worden door een ‘beter’, hoewel
de stoere 16e eeuwse melodie reeds lang vervangen was door een andere (de Prinsjesmarsch,
waarop Mozart zijn fuga schreef). De Duitser Wilms werd met zijn melodie op ‘Wien Neerlands
Bloed’, winnaar van de door Luitenant-Admiraal Van Kinsbergen uitgeschreven prijsvraag
(1815).
Term van Q. van Blankenburg.
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Wat het orgel betreft: het zaad door Abt Vogler uitgestrooid schoot maar al te welig
wortel. In dit opzicht moet vooral de vermaarde Brachthuyser genoemd worden, die
1)
b.v. het volgende programma afwerkte :
Fantasie in de vorm ener Sinfonie - Fluitconcert met accompagnement
van groot orkest, geïmiteerd door het verband van verschillende
orgelregisters enz.
Na 1850 kwam verbetering (denk aan de pogingen van Toonkunst, in 1853 werd
ook een orgelklas aan de Koninklijke Muziekschool ingericht). Het Bach-concert,
dat Johan Bastiaans in 1850 bij de honderdste herdenking van Bachs sterfjaar ten
beste gaf, kan als het keerpunt worden beschouwd. Inderdaad was Bach de weg,
waarlangs het orgelspel ‘hogerop’ kwam. Stimulerend werkten de lessen van de
directeur der Koninklijke Muziekschool, die de Bach-traditie uit de eerste hand van
Joh. Schneider, die weer een leerling van Bachs zoon Joh. Christoph was, te Dresden
had ontvangen. Zeer kenmerkend is het ook dat het organisten waren, die in 1870
de Nederlandsche Bach-vereeniging stichtten, die overigens (als zovele pogingen)
te vroeg kwam en geen toebereide akker vond.
De stichters waren S. de Lange Sr., R. Hol, J.A. Klerk (Delft), J.H. Lübeck,
W.F.G. Nicolai e.a.
Het doel, Bachs muziek te propageren, trachtte men te bereiken, door
concerten van plaatselijke afdelingen, waarvan er drie bestonden (R'dam,
den Haag en Haarlem); de eerste twee hebben het niet langer dan enkele
jaren gebolwerkt, de laatste handhaafde zich tot heden ; al spoedig echter
was het kenmerk van haar concerten dat géén muziek van Bach gespeeld
werd!
Toch was nog niet direct alles in het reine, dat bewijst het volgende programma,
door Bastiaans afgewerkt (1864):
o.a. Andante der 8e Sinfonie van Beethoven, Koor uit Haydns ‘Schöpfung’,
Ouverture ‘die Zauberflöte’, 2 delen der Jupiter Sinfonie.
De arrangementen konden niet verhinderen dat veel nieuwe werken werden
gecomponeerd, naast Van Eyken en Van 't Kruys dient vooral Litzau genoemd te
worden, een knap contrapuntist, die de synthese tussen moderne en klassieke
orgelkunst evenwel niet kon verwezenlijken. De Bach-beweging heeft zich ook langs
andere wegen, ten goede van onze muziek en ons muziekleven doorgezet.

Kenterend getij.
‘Slaat men een blik op de geschiedenis der toonkunst der laatste 60 jaren, dan kan
men zien, hoe zij langzamerhand, van een nietig, bijna

1)

Caecilia, Jg. 98, blz. 22.
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onbeduidend vermaak, opgegroeid is tot één der machtigste hefboomen voor de
innerlijke beschaving van geheel het volk. Weliswaar staan wij nog niet op het
hoogtepunt, dat wij zullen kunnen bereiken, maar toch is reeds een groot deel van
den weg naar dat doel afgelegd.’ Aldus een Toonkunst-verslag van 1889.
Van het grootste belang voor de toekomst der eigen Nederlandse muziek (het
muziekleven moet de voedingsbodem zijn voor de productieve muziekbeoefening)
was de Bach-Renaissance, waarmee wij al kennis hebben gemaakt. In dezelfde tijd
als de stichting der Bach-vereeniging viel de gebeurtenis, die als uitgangspunt kan
gelden voor de Bachherleving in ons land: de première der Mattheus-Passie in 1870
1)
te Rotterdam door het Toonkunst-koor, o.l.v. de Duitse dirigent Woldemar Bargiel
- schoonzoon van Schumann - onder wie het Rotterdams muziekleven een
hoogtepunt bereikte. Overigens moet de Nederlander Verhulst de eer worden
toegekend de eerste plannen betreffende een uitvoering der Mattheus Passie
gekoesterd te hebben, n.l. in 1864. Eén en ander stuitte op bezwaren...van financiële
aard! Tien jaar later kon hij ze echter met zijn Amsterdams koor doorzetten en wel
omdat het toen versterkt was ter gelegenheid van een Gade-feest! Bach bij de gratie
2)
van Gade !
De groei der Bach-waardering werd verder bepaald door uitvoeringen
van de Orkestsuite in D (1866, R'dam), de Johannes-Passion (1876,
idem), Weihnachts-Oratorium (1880, Utrecht), Magnificat (1884), Hohe
Messe (1891, A'dam, o.l.v. Julius Röntgen). Voor de propaganda der
Cantates moet o.a. genoemd worden de Duitse musicus Johann Cleuver,
die te Middelburg het koor ‘Tot oefening en uitspanning’ leidde.
3)
Het jaar 1870 gaf een ware pro- en contra-Bach-polemiek te zien ; ze
bewees echter dat de zaak-Bach urgent was. Zijn werken kwamen steeds
meer en meer op de programma's voor, hoewel wij er onze voorvaderen
op goede gronden van moeten verdenken, dat zij voor Bachs motorische
4)
polyfonie geen oor hadden .
Dat de Mattheus Passie na 1898 tot de regelmatig terugkerende verschijningen kon
gaan behoren, was mede te danken aan de grotere ‘volksverbondenheid’ der muziek,
dank zij de democratisering van het

1)
2)

3)
4)

In 1866 opvolger van Nicolaï.
Dat het publiek nog niet erg onder de indruk was blijkt uit de volgende anecdote: toen men
zich bij de inzet van het slotkoor naar de garderobe wilde begeven keerde Verhulst zich naar
de zaal en riep in zijn Haags dialect: ‘Mensche wat doene jullie nou, nou loop je weg bij het
mooiste keur dat ooit geschreven is’.
Zie de betreffende jaargang van ‘Caecilia’.
Zie ‘De Bachwaardeering in de vorige eeuw’ van schrijver dezes in ‘Preludium’ (Jg. 5
(1947), blz. 180).
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openbaar concertleven. De oude, hybridische orkesten maakten aan het eind der
eeuw plaats voor orkesten van beroepsmusici. Opmerkelijk is het, dat enkele dezer
nieuwe orkesten ontstonden uit de stedelijke schutterij-corpsen (zo het Utrechtsch
Stedelijk Orkest (1892) en de Haarlemsche orkestvereeniging (1921)).
Reeds spoedig na zijn geboorte toonde het U.S.O. begrip te hebben voor de eisen
van de tijd, of liever zijn leider Wouter Hutschenruyter Jr. († 1944), die in 1898 het
instituut der volksconcerten instelde, en - teken des tijds - ditmaal met meer resultaat
dan ‘Toonkunst’ ± 1860. Toch toonden ook sommige bestaande
concertgenootschappen een sterk aanpassingsvermogen. Weliswaar was het
vooralsnog niet de eigen muziek, die de voornaamste attractie vormde en werd
alleen gewerkt voor het beperkte ledenkringetje, maar door steeds verzorgder en
steeds actuelere uitvoeringen kwam ons concertleven spoedig op internationaal
peil. We laten hier het bezoek van internationale podium-helden buiten beschouwing.

Afb. 37. R. Hol

Onder de vooruitstrevende leiding van Richard Hol (afb. 37) bracht het Utrechtse
Muziekcollege (als laatste hoogtepunt) belangrijke noviteiten. Het levensverhaal
van Hol zelf is een bewijs voor de verandering van smaak op het eind der eeuw.
Hol werd 23 Juli 1825 te Amsterdam geboren, zijn leermeesters (o.a.J.G.
Bertelman) brachten hem in kennis met de werken van Corelli, Bach,
Haydn, Mozart. Al vroeg openbaarde zich zijn vooruitstrevendheid: aan
zijn leermeester speelde hij Beethovens Sonate pathétique voor, die voor
Bertelman een openbaring was! Na 1845 doet hij van zich spreken als
pianist-begeleider en componist. Zijn ster rijst snel, want in 1857 volgde
hij de almachtige Van Bree te Amsterdam op als dirigent van Caecilia,
Felix Meritis en Toonkunst. Men vindt hem echter te vooruitstrevend, Hol
ruimde daarom
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in 1862 het veld ter wille van Verhulst. In datzelfde jaar volgde hij Kufferath
te Utrecht op, tegen wie men hetzelfde bezwaar had. Toen men echter
in Den Haag met Verhulst moeilijkheden kreeg, was het Hol, die op zijn
beurt de oudere kunstbroeder opvolgde, en zodoende zijn eigen inzichten
bevestigd zag. Met zijn dood in 1904 was de bloei van het Utrechtse
College voorbij.
Het werk van Hol als componist hield meer beloften in, dan het vervulde (hij schreef
4 Symphonieën, waarvan die in d nog niet geheel vergeten is). Ook in dit opzicht
streefde hij er naar op de hoogte te zijn van z'n tijd: in 1892 schreef hij een
muziekdrama ‘Floris V’, met gebruikmaking van leidmotieven. Alleen reeds deze
missen de zeggingskracht, die de motieven van Wagner kenmerken. Gelukkiger
was Hol (behalve als componist van volksliederen), als executant.
In '81 bezorgde hij Utrecht de première van Beethovens Negende, de 1e
en 2e Sinfonie van Brahms klonken in '78 en '79 (geschreven resp. '76
en '77). De laatste componist kwam hier zelf zijn concert in Bes spelen.
Ook de Zevende Symphonie van Bruckner werd door Hol gebracht (te
Amsterdam). Van het grootste belang was Hols voorliefde voor de
Fransen. Mede hierdoor behoedde hij onze muziek voor eenzijdig
Germanisme. Van Berlioz gaf hij premières van de Ouverture Carnaval
Romain ('83), Roméo et Juliette ('87), Harald en Italie ('88), ook Lalo,
d'Indy, Saint-Säens werden gespeeld. Zonder twijfel heeft Johan
Wagenaar, de grondlegger van de huidige componistengeneratie, aan
Hol zijn voorliefde voor de esprit der Gallische instrumentatie te danken.
Het Diligentia-concert kon onder Verhulst alleen bogen op een uitvoering (de eerste
in ons land) van Bruckners 3e Sinfonie, want Brahms, die daar een graag gezien
gast was ('78, '81 en '82) kan men moeilijk tot de revolutionnairen rekenen.
Amsterdam echter zou de meest vooruitgeschoven post worden. ‘Caecilia’ gaf ‘reeds’
in 1861 een première van de ‘Symphonie phantastique’ (o.l.v.F.B. Bunte), ook Liszt
en Wagner werden gespeeld. Vooral onder de leiding van Dan. de Lange ('86-'88)
en Mr. H. Viotta ('89-'96) werd er vooruitstrevend werk geleverd:
Rimsky (Antar Symphonie), Franck (Symphonie), Strausz (Till, Aus Italien
later Don Quichotte etc.); vooral toen Mengelberg de leiding kreeg kwam
Strausz vaak aan bod.
Voor we de culminatie van het Amsterdamse internationaal leiderschap in de stichting
van het Concertgebouw-orkest bezien, wenden we ons nog tot enkele afdelingen
van Toonkunst, die veel hebben bijgedragen tot de bloei van ons concertleven. Ook
hier moet de naam van Richard Hol genoemd worden, die na 1872 met het
Toonkunst-koor verschillende belangrijke uitvoeringen gaf.
We noemen: Brahms' Requiem ('72), dat van Berlioz ('88), Parsifal (in
concertvorm, '89), Die Meistersinger ('87), Les Béatitudes van C. Franck
('94).
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Nog meer Frans georiënteerd was Daniel de Lange (afb. 38).

Afb. 38. Dan. de Lange

De naam De Lange was zeer bekend. Samuel de Lange (Sr.) (1811-1883)
was organist te Rotterdam.
Van meer belang waren zijn beide zonen Samuel Jr. en Daniël. De eerste
werd in 1840 te Rotterdam geboren, waar hij in '63 organist werd, maar
dat hij verliet toen men hem bij de benoeming van een nieuwe
1)
Toonkunstdirigent in 1874 passeerde . Hij werkte in Bazel en Parijs, en
kwam in 1877 terecht te Keulen, waar hij orgelleraar aan het
Conservatorium werd en dirigent van de Kölner Männergesangverein.
1885 zag men hem weer terug in Nederland, waar hij in Den Haag
Toonkunst leidde. Reeds in 1893 wendde hij ons land de rug weer toe,
toen hij naar Stuttgart ging, waar hij directeur van het Conservatorium
werd en in 1911 overleed.
Zijn broer Daniël kwam een jaar later ter wereld. Ook hij was een polyglot:
hij bereisde Oostenrijk, Polen, Duitsland en Frankrijk als virtuoos (cellist),
verliet in '70 dit laatste land (waar hij vriendschap had gesloten met
Berlioz) en vestigde zich te Amsterdam, waar hij in 1882 diens Damnation
de Faust in ons land introduceerde. Met zijn werk aan ‘Caecilia’ hebben
we al kennis gemaakt. Van groot belang was ook zijn initiatief tot oprichting
van een vocaal ensemble ter uitvoering van oude klassiekpolyfone muziek,
met welk ensemble hij op de wereldtentoonstelling te Wenen in 1892 de
naam van ons land hoog hield; ondanks de laksheid der regering. Met
Oostenrijk had De Lange reeds eerder ‘contact’ gehad: in 1887 gaf hij
van Bruckners Achtste de première in Nederland. Na zijn werkzaamheid
als directeur van het Amsterdamse Conservatorium stierf hij in 1918 in
Californië.
Kunnen we in Hol de representant van de Franse en Nieuw-Duitse richting zien, in
2)
D. de Lange die der Franse alleen , het Romantisch-Classicisme vond zijn
vertegenwoordiger in de Brahms-Grieg apostel Julius Röntgen (afb. 39).

1)

2)

De Duitser Fr. Gernsheim werd toen benoemd. In 1894 was de constellatie anders,
want toen men Richard von Perger wilde aanstellen tekenden invloedrijke leden protest
aan.
In dit verband verdient ook S. van Milligen met klem te worden genoemd.
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1)

Het geslacht Röntgen stamt uit Denemarken . Via Rijnland kwam een
telg ervan in Nederland, waar hij de werf Feyenoord stichtte. Een andere
afstammeling was fabrikant te Deventer. Zijn zoon Engelbert ging in 1829
naar het Conservatorium te Leipzig, waar hij, na voltooide studie, aan het
Gewandhaus-orkest de beroemde David als 1e concertmeester opvolgde.
De opvoeding van zijn in 1855 geboren zoon Julius was a.h.w. in muziek
gedrenkt. Na concertreizen met de zanger Julius Stockhausen kwam hij
in 1877 als pianoleraar naar Amsterdam (Toonkunstschool), waar hij later
medeoprichter van het Conservatorium en later directeur werd. Voor de
herbloei van het Amsterdamse muziekleven heeft hij als
kamermuziekspeler en dirigent zeer veel gedaan. Röntgen deed geruime
tijd van zich spreken als begeleider van de beroemde zanger Messchaert.
Men leze zijn briefwisseling (zie literatuurlijst). De laatste jaren van zijn
leven (1923-1932) sleet hij te Bilthoven, waar hij de bestendiging van zijn
fantastische vruchtbaarheid te zien gaf, en o.a. muziek schreef bij
folkloristische films.

Afb. 39. J. Röntgen

Röntgen deed geruime tijd van zich spreken als begeleider van de beroemde
zanger Messchaert. Hiermee zijn we op het gebied der reproducerende kunst. Vanaf
het begin der eeuw konden wij bogen op vooraanstaande solisten: naast virtuozen
als Potdevin (hoorn), H.v. Boom (fluit) e.a. komen al direct Gertrude v.d. Bergh
(piano), W.P. Cha-

1)

Dit kan de voorliefde van Röntgen verklaren voor Skandinavië; behalve zijn vriendschap
met Grieg moet zijn (eerste) huwelijk met de Zweedse zangeres Amanda Maier en zijn
contact met de Deense musicoloog A. Hammerick genoemd worden.
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1)

vonnes Vrugt (tenor), Wilhelmina Offermans van Hove (sopraan), Jan de Graan
(viool). Sterren van internationale grootte waren (na 1880) Messchaert (afb. 40),
Rogmans, Urlus, Wilhelmina Gips, A. Noordewier-Reddingius (afb. 41) e.v.a.
**
*

Afb. 40. Joh. M. Messchaert

Aan het Concertgebouw-orkest heeft Nederland echter zijn volledige muzikale
rehabilitatie te danken.
Dit instituut is a.h.w. gegroeid uit de nood der tijden. Allereerst moet hier het
gebrek aan goede concertzalen genoemd worden.
Druppelsgewijs waren die in ons land ontstaan: 1847 het Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen te Utrecht, 1856 Musis Sacrum te Arnhem, 1872 Tivoli te Utrecht,
1874 Kunsten en Wetenschappen te Den Haag.

Afb. 41. Mevr. A. Noorderwier-Reddingius

Amsterdam had zijn Parkzaal (1849) en zijn Paleis voor Volksvlijt (1865). Beide
zalen bezaten een eigen orkest: het eerste

1)

Zie ‘Het Vaderland’, 18 en 19 Augustus 1942.
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o.l.v. Willem Stumpf, het tweede o.l.v.J.M. Coenen. Beide konden het echter niet
bolwerken en na het bezoek van het beroemde orkest uit Meiningen onder Hans
von Bülow (1880) werd de wens levend hier een dergelijk symphonisch ensemble
te bezitten. In 1883 werd gesticht de N.V. ‘Het Concertgebouw’, 5 jaar later werd,
door een eigen orkest, de nieuwe zaal ingewijd. Leider van het nieuwe ensemble
werd Willem Kes (afb. 42), die zeer streng optrad en terecht veel waarde hechtte
aan discipline, zowel vóór als achter hem. Wat het laatste betreft: hij ruimde definitief
1)
de laatste resten van de muziekherbergen op: de consumptie-tafels (men was
gewoon tijdens de muziek verfrissingen te bestellen en te gebruiken!). Wat de
orkestdiscipline betreft: hij stichtte o.a. een speciale orkestschool. Ondanks de
moeilijkheden van het begin (het gebouw lag uit de buurt, de acoustiek was minder
gunstig, het publiek nog onwennig) kon hij in 1895 aan Willem Mengelberg een
orkest en een publiek ‘vermaken’ (hij ging naar Glasgow), waarover wij hier niets
meer behoeven te zeggen.

Afb. 42. Willem Kes

Toen in 1898 ook de leiding van het Toonkunstkoor in handen van

1)

Ook Wouter Hutschenruyter († 1944) deed dat op zijn volksconcerten.
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Mengelberg kwam, waren alle ideale voorwaarden voor een grootse symphonische
cultuur vervuld.
Volledigheidshalve zij vermeld dat ook Den Haag zijn eigen vaste beroepsorkest
kreeg en wel in 1903, dank zij de bemoeiingen van Mr H. Viotta.

De Opera.
De geschiedenis der Opera in de vorige eeuw wordt gekenmerkt door de
omstandigheid, dat vóór ± 1850 alleen vreemde opera-gezelschappen aan de vraag
naar muziek-dramatische kunst voldeden. Amsterdam had zijn Duitse, Franse en
Italiaanse opera, de eerste twee met een eigen gebouw. Het gemeenschappelijke
kenmerk was: sukkelen en nog eens sukkelen. De Duitse Opera gaf zelfs Rossini,
terwille van de recette. Bekendheid genoot de Franse Opera in Den Haag, waarvan
het orkest ten dele bestond uit leden van de Hofkapel, zodat de Opera-bezoekers
soms moesten wachten als er een galadiner ten hove was...In haar bloeitijd bracht
deze opera schitterend gemonteerde Grand Opéra's ten tonele. Na 1840 zakte het
peil tot Vaudevilles etc.
In dezelfde tijd werden er ook plannen beraamd om te komen tot een nationale
Opera. Het jaar 1853 gaf pogingen van Toonkunst te zien betreffende de stichting
van muziekdramatische klassen aan de muziekscholen. Dit plan en een prijsvraag
voor vertalingen (1858) mislukten. De grote opbloei van de Duitse Opera te
Rotterdam (1850-1890) - die ook Nederlandse werken opvoerde en die gesteund
werd door invloedrijke Rotterdammers - maakten de zaak weer urgent en in 1886
werd aan de Parkschouwburg te Amsterdam (nadat vanaf de opening in 1883 losse
troepen opgetreden waren) een Nederlandse Opera gesticht o.l.v. J.G. de Groot.
Het principe was: Nederlandse taal en Nederlandse zangers. Als eerste ging
Gounods ‘Faust’. Sedert 1888 werkte als muzikaal leider C.v.d. Linden mee, die
zich in 1894 afscheidde en in de Stadsschouwburg een eigen Opera stichtte (tot
1903). Inmiddels was ook een Vereniging tot Bevordering van de Nederlandse
Muzikaaldramatische Kunst (1890) opgericht, alsmede een muziek-dramatische
klasse aan het Conservatorium te Amsterdam.
Op internationaal peil stond de ‘Wagnervereniging’, die dank zij het initiatief van
de Wagner apostel Mr Henri Viotta (afb. 43) in 1883 gesticht werd. Door middel van
concerten waarop werken van Beethoven, Weber en Wagner gespeeld werden en
door kamermuziek-
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uitvoeringen, waar, naast Beethovens laatste kwartetten, inleidingen op Wagners
werken gehouden werden, moesten de gelden bijeenkomen voor modeluitvoeringen
der muziekdrama's, waarvan de eerste plaats had in 1893 (‘Siegfried’).
Er volgden: ‘Die Walküre ('94), Die Meistersinger’ ('96), ‘Tristan’ (idem),
‘Götterdämmerung’ ('97), ‘Rheingold’ ('99), Lohengrin (1901), Parsifal
(1905), Tannhäuser (1913).

Afb. 43. Mr H. Viotta

De uitvoering van Parsifal was de eerste buiten Bayreuth; na 1912 ging men zich
ook met andere componisten bezighouden: men kwam langzaam onder de ban van
Wagner uit.
Naast de Franse muziek werkte hiertoe nog iets anders mee, n.l. de herleving
van de R.K. Kerkmuziek met de daarmee verbonden vernieuwde belangstelling
voor het Gregoriaans, maar vooral van de vocale polyfonie. Naast het heden ging
het (eigen) verleden de aandacht vragen: we brengen hier de oprichting der
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis in herinnering.
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Opbloei van de koorzang en van de R.K. Kerkmuziek.
Wat de vocale prestaties aangaat: we maakten reeds kennis met het ensemble van
Dan. de Lange (vanaf 1880). Ook Mr. van Riemsdijk had zijn koor (1885). Het
bekendst werd het ‘Klein Koor a capella’, door Anton Averkamp geleid en gesticht
in 1890.
Zijn uitvoeringen in de Lutherse Kerk te Amsterdam waren muzikale evenementen.
Het repertoire strekte zich uit van Dufay tot Richard Strausz.
In enigszins overdreven, maar in wezen wel ware bewoordingen getuigde van
deze renaissance het adres dat men J.C. Boers aanbood op zijn 8oste verjaardag:
‘De eeuw die thans ten einde spoedt, heeft ook in ons vaderland de
overtuiging krachtig zien ontwaken, dat voor de beschaving van een volk
dáár het schoonste vooruitzicht geopend wordt, waar het werk der vaderen
grondig gekend en naar verdienste in ere gehouden wordt. Zo toch komt
duidelijk aan de dag, wat de volksaard medebrengt, welke gave aan dit
gedeelte van het mensdom bovenal wordt verleend, welke behoeften van
geest en hart hier allereerst te vervullen zijn. De moed der jongeren wordt
verhoogd, aan hun ijver een meer bepaalde richting in brede trekken
voorgetekend. Geen gezonde oorspronkelijkheid dan die mede wortelt in
piëteit jegens het voorgeslacht.’
In uitgesproken historisme (d.i. nabootsen zonder meer), vervielen de
restauratie-pogingen van de R.K. kerkmuziek onder auspiciën van de
Gregorius-vereniging, die - gesticht in 1878 - onder invloed stond van de
1)
Regenburgse Cäcilia-Verein, die als motto had: ‘Terug naar Palestrina’ .
Mgr. Lans was de ziel der beweging, die op zichzelf wel eenzijdig was, maar wier
streven toch sympathieker aandoet dan de concert-muziek uit de eerste helft der
eeuw, toen missen gezongen werden op muziek uit Don Juan en Die Zauberflöte!
De kerkmuziek was toen een verkapte concert-instelling, waar virtuozen hun kunnen
ten toon spreidden en componisten hun hoorders vergastten op blijmoedige
Haydn-aftreksels (Van Bree, Verhulst). Ook het Gregoriaans verkeerde in diep
verval: voor de kerktonen had men geen oor meer en door toevoeging van kruisen
en mollen streefde men naar aanpassing aan majeur en mineur. Abbé Jansen (†
1898) was de man, die hier terug wilde naar het oorspronkelijke en het zgn.
‘platzingen’ (d.i. zonder accidenties) propageerde.
Hetzelfde geschiedde op het gebied van het Calvinistische kerklied, door

1)

De eerste uitvoering der Missa Papae Marcelli in 1880 te Utrecht was aanleiding voor de
oprichting van De Lange's vocale ensemble. De Lange voerde haar uit in 1881 te Leiden.
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Prof. Acquoy. De invoering van de beide Hervormde gezangbundels leverde weinig
muzikale winst op, enkele schone melodieën van Joh. Bastiaans daargelaten.
Dit alles ging echter niet voorbij aan de scheppende potentie en de componist,
die zich het meest geïnspireerd voelde door het Gregoriaans en de vocale polyfonie
Alphons Diepenbrock - zou van de meeste betekenis worden voor de toekomst
onzer muziekproductie, hoewel direct

Afb. 44. Bernard Zweers

naast hem Bernard Zweers en Johan Wagenaar genoemd moeten worden.

Bernard Zweers.
De levensloop van Zweers (afb. 44) is in enkele lijnen te schetsen.
Hij werd 18 Mei 1854 geboren als zoon van een piano- en
muziekhandelaar te Amsterdam. Voorbestemd zijn vader hierin op te
volgen, wist hij zijn eigen idee door te zetten; als autodidact ontwikkelde
hij zich tot componist. Nadat een Mis en een Symphonie van hem waren
uitgevoerd, ging hij ter voltooiing van zijn studies, bij Jadassohn te Leipzig
werken (1880-'81). Reeds eerder had Zweers in Berlijn kennis gemaakt
met het werk van Wagner; diens ‘Ring’ had een machtige indruk op hem
gemaakt. Zijn verblijf in Leipzig had dit nog versterkt. Zijn 2e en 3e
Symphonie ('83 en '90) vertonen duidelijk deze sporen.
Naast zijn compositorisch werk, arbeidde hij als leraar aan het
Conservatorium te Amsterdam (vanaf 1895); op het eind van zijn leven
hierin gehinderd door doofheid. 9 December 1924 overleed hij.
Zweers' betekenis voor de Nederlandse muziek ligt niet zozeer hierin dat hij het
muzikaal-idioom vernieuwd, als wel dat hij de kracht der traditie gebroken heeft,
door met ijzeren vasthoudendheid een Nederlandse muziek te propageren.
‘Wij moeten liever chauvinistisch zijn dan lauw en onverschillig. Uitsluitend op
Nederlandse tekst moeten wij componeren’, zeide hij eens. Wat dit laatste betreft
kunnen wij hem niet vrij pleiten van kritiek-
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loosheid in tekstkeus en realisatie. Naast Boutens en Hélène Swarth componeerde
hij: Ten Kate, Lovendaal, Cosman e.d. De toonzetting van diens laatste ‘Ons
Hollands’ is goed bedoeld...Naast Ten Kate's ‘De Kosmos’ ('83) behoort tot zijn
beste werk de muziek bij Vondels ‘Gijsbrecht van Amstel’, 1894 (vooral de
instrumentale inleidingen tot de bedrijven). Picturaal geïnspireerd is de
1)
Saskia-Ouverture , voor de Rembrandt-feesten in 1906. Voor deze werken en voor
Zweers' levenswerk: de derde Sinfonie (eerste uitvoering 10 April 1890 onder Kes),
waarvan een bespreking onder volgt, geldt wat A. de Wal schreef in ‘Het Vaderland’
(10 December 1924):
‘In Zweers' muziek-op-zijn-best is ook dat persoonlijke van oprechtheid
en innigheid, dat sterke van hart, de zin voor humor en voor de klinkende
zinnelijke verschijning, de bewuste en sterk constructieve zin voor factuur,
een apart geaarde voorliefde voor bindende chromatiek, een bizondere
grootte en zekere kennis van de orkest-plastiek, en fijn instinkt voor de
waarde en vermogens der houtblazers. Zoals de Nederlandse lijn in ons
natuurschoon en -karakter niet in de forschheid en het machtige, het
dramatische zit, zoo is ook Zweers' lyriek meer de groote warmte van het
innig-hartelijkkleine, de meer effen natuur met wel sterk en schoon
wisselend, ook met half en mat licht, niet fel en als overrompelend.’
Zo zijn ook de onderdelen der 3e Sinfonie, genaamd ‘Aan mijn Vaderland’, niet
zozeer dramatische episoden danwel lyrisch-epische, in den brede uitgewerkte
stemmingsmuzieken. Het stuk eist een gehele avond voor zich oq; de bij A.A. Noske
te Middelburg uitgegeven partituur heeft de allures van een foliant.
Het 1e deel, ‘In Neerlands Wouden’ geheten, kenmerkt zich door brede
plastiek. Na een inleidend tremolo, waarbij achtereenvolgens de strijkers
inzetten, entameert de kleine fluit het hoofdthema (Nvb. 65a); het motief
m speelt ook later een rol. Thematisch gesproken is het werk een zeer
gesloten geheel, echt Nederlands, constructief van opzet. In een
nevengedachte (Nvb. 65b), gespeeld door de hoorn, komt motief m weer
ter sprake. Het verdere verloop van de overgangs-episode wordt gevormd
uit motief m (Nvb. 65c en d). Ook het zangthema wordt geëxposeerd door
een blaasinstrument en wel de klarinet. Ook deze gedachte is gebaseerd
2)
op m (Nvb. 65e). De doorwerking is eveneens gebouwd op dit motief
(het komt o.a. voor in driedubbele vergroting), zij is verdeeld in grote
groepen. Hierin merken wij ‘invloed’ van Bruckner, hetzelfde zien we in
de brede climax op het elementaire rhythme (6 maten na letter D tot E;
vgl. de inleiding tot het 3e thema uit het 1e deel van Bruckners ‘Zevende’.
De voorliefde voor de blazers (zie 3e thema van de 3e Satz; Nvb. 67e)
en het tremolo begin van de 1e Satz zijn mede symptomen van deze
invloed. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Zweers naar alle
waarschijnlijkheid niet al te veel van Bruckner gehoord had, toen hij zijn
Symphonie schreef. Zonder twijfel heeft hij Wagners muziekdramatische
schrijfwijze op dezelfde wijze symphonisch geïnterpreteerd als Bruckner
dat gedaan heeft.

1)
2)

Zie ons opstel in ‘De Wereld der Muziek’, Jg. 8, blz. 361.
Ook in de vorm van Nvb. 65d en van het rhythme.
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Het tweede deel heet ‘Op het land’; aan het melodieuze thema van de
Rondo-vorm (Nvb. 66a) wordt een brede, 17e eeuws aandoende gedachte
als middendeel tegenovergesteld (Nvb. 66b). Het motief ‘m’ komt in
verbindingszinnen voor (o.a. bij letter E en F; Nvb. 66c en 66d).

‘Aan het Strand en op de Zee’ is de titel van de 3e Satz. Een kort
toonladdermotief vormt het eerste thema (Nvb. 67a). De overgangszin is
weer gebaseerd op motief m (Nvb. 67b en c, letter A en B in de partituur);
ook in de vergroting. Het 2e thema toont weer verwantschap met het 1e
(Nvb. 67d). In de doorwerking treedt een motief
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op, dat met zijn elementaire intervallen sterk aan Bruckner herinnert (Nvb.
67e). Bij letter F komt motief m weer tevoorschijn (tuba), ook in de
verkleining. De reprise brengt het 2e thema in 6/8 (hoorns).
De Finale is getiteld: ‘Ter Hoofdstad’, met als ondertitel: strijd en
overwinning. Hij draagt een meer dramatisch karakter, alle voorgaande
motieven worden erin verwerkt: in de hoofdstad komen alle draden van
het nationaal leven samen; van hieruit wordt de strijd om het nationaal
bestaan gevoerd. Met het gepunteerde rhythme (reeds bekend), krijgt
het hoofdthema al direct een heroïsch karakter (Nvb. 68a). Ook motief m
krijgt een kernachtiger gestalte (Nvb. 68b). Een hobo passage (letter D;
Nvb. 68c) herinnert aan ‘Op het land’. Het verdere verloop der Finale
wordt gekenmerkt door steeds polyfoner wordende bewerking en
combinaties van het thematisch materiaal, uitmondend in een
bewonderenswaardig, bekronend coda.

Als componist heeft Zweers geen ‘school’ gemaakt, daarvoor was zijn werk tezeer
gebonden aan het verleden. Daartegenover staat dat hij zijn leerlingen in geestelijk
opzicht geheel de vrije hand liet. Zo kon hij componisten als B.v.d. Sigtenhorst
Meyer, Willem Landré, Hendrik Andriessen e.v.a. vormen. Ook in dit opzicht legde
hij de basis voor een betere toekomst.

Johan Wagenaar.
In tegenstelling tot Zweers werd de jeugd van Wagenaar (afb. 45) gekenmerkt door
een veelheid en veelsoortigheid van muzikale indrukdrukken.
Geboren 1 November 1862 bezocht hij reeds op 13-jarige leeftijd de
Toonkunstmuziekschool, waar hij piano- en vioolles kreeg van M.W. Petri
en G. Veerman, later werd Richard Hol zijn orgel-, harmonie- en
compositieleraar. Hol's voorliefde voor àlle nieuwe muziek (Wagner,
Brahms, de Fransen) heeft ongetwijfeld vrucht gedragen bij zijn discipel,
die zijn eerste liefde, n.l. voor populaire muziek (als kleine jongen liep hij
achter de draaiorgels aan, die toentertijd opera's, potpourri's e.d. lieten
horen; ook de schutterijmuziek vond in hem een gretig luisteraar) nooit
heeft verloochend. En toen hij zich in 1892 te Wenen onder leiding stelde
van de Brahms-apostel Von Herzogenberg, bezocht hij bij voorkeur de
gelegenheden waar ‘Schrammelmusik’ werd gemaakt. Deze voorliefde
ontplooide zich al direct in Utrecht (waar hij in 1885 het Toonkunst-diploma
behaalde, orgelleerling van S. de Lange Jr. en...leraar aan
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de Toonkunstmuziekschool werd). In de bisschopstad kwam sinds 1882
een aantal luchthartige jonge kunstenaars bijeen in de zgn.
1)
‘Shelfish-club’ . Al spoedig werd Wagenaar de ziel van het genootschap:
hij componeerde er o.a. een Shelfish-oratorium en een Zweedse
Lucifersmars voor! Later kreeg de club de meer bezadigde naam van
Muzikale kring. Met dat al ontstond er te Utrecht een muzikaal bolwerk
van belang. Wagenaar werd er organist van de Dom (1888-1919),
directeur van de Toonkunstmuziekschool en van het Toonkunst-koor
(1904-1919). De plaatselijke Universiteit benoemde hem in 1916 tot Doctor
honoris causa. In 1919 verliet hij zijn geboortestad om één der meest
vooraanstaande posten van muzikaal Nederland te gaan bezetten, n.l.
die van directeur van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag (tot
1937). Ook hier was hij als dirigent van Toonkunst werkzaam (1924-'29).
17 Juni 1941 overleed hij.

Afb. 45. Joh. Wagenaar

Wagenaars kracht als musicus lag in zijn beweeglijkheid, zijn veelzijdigheid, zijn
echt en diep geworteld Nederlanderschap. Zonder uitgesproken vooruitstrevend te
zijn, stond hij open voor àlle muzikale stromingen: in 1901 b.v. gaf hij een eerste
uitvoering van Wolff-Ferrari's ‘Vita nuova’. Zijn criterium bij de beoordeling van een
werk lag niet in de vraag: is het modern, maar wel: is het goed. Zo kon hij een
2)
uitzonderlijk talent als Willem Pijper opleiden . Ook andere modernen prijzen zich
leerling van Wagenaar.

1)

2)

De naam is te danken aan een Duits schilder, in wiens geboorteplaats Keulen vrolijke
avonden, met schelvis, belegd werden. Aan zijn Duitse uitspraak dankt de Nederlandse
club haar Engelse naam!
Voormolen werkte eveneens bij hem.
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Ook als componist wist Wagenaar vernieuwing te brengen, zonder het geldende
idioom te verlaten. Over zijn parodistisch vermogen, zijn goedmoedige spot met de
excessen der opera, zijn echt Nederlandse oubolligheid hoeven we eigenlijk niets
meer te zeggen (Cantate ‘De Schipbreuk’ (1889), Opera's ‘De Doge van Venetië’
(1898), ‘De Cid’ (1914)). Deze werken bevatten een schat van mooie muziek. Zij
woelden de bodem van de ernstige, àl te ernstige Brahms-Wagner-cultuur los. Ook
in de zelfstandige instrumentale werken als de Ouvertures ‘Cyrano de Bergerac’
(1905), ‘De Getemde Feeks’ (1909), ‘Driekoningenavond’ en ‘Wiener 3/4 Takt’ (1929)
weet hij de humor en de uitgelatenheid der literaire gegevens (Rostand,
Shakespeare) uitmuntend te treffen, en dit dank zij de mogelijkheden die Weber,
Berlioz en R. Strausz hadden gevonden. Esprit, beweeglijkheid, geestigheid
kenmerken Wagenaars orkestwerk, ook het meer ernstige, als de Symphonische
gedichten ‘Saul en David’ (1906, voor de Rembrandt-feesten) en ‘Elverhoï’ (1939)
en de ‘Aveux de Phèdre’ (1937).
Aan al deze eigenschappen is het te danken dat men ook in het buitenland meer
oog ging krijgen voor het Nederlands productief muzikaal vermogen.

Alphons Diepenbrock.
Diepenbrocks levensloop (afb. 46) is al bizonder arm aan uiterlijke gebeurtenissen.
Stammend uit een adellijk geslacht uit Bocholt (Westfalen) werd hij 2
1)
September 1862 te Amsterdam geboren . Hij groeide hier op in een
bizonder gecultiveerd en artistiek milieu. Toch mocht de jongen niet zijn
zin volgen en musicus worden. Hij koos nu de studie der klassieke letteren;
na het gymnasium bezocht hij de Universiteit van zijn geboortestad (sedert
1880), om zijn studie in 1888 met een dissertatie over Seneca te bekronen.
Summa cum laude verkreeg hij de doctors-titel. In hetzelfde jaar vestigde
hij zich als leraar te 's-Hertogenbosch. Deze betrekking gaf hem echter
geen voldoening, na 1897 ging hij naar Amsterdam terug, waar het
privaat-leraarschap hem meer tijd voor de compositie liet. 5 April 1921
zegende hij het tijdelijke.
Als zijn eigenlijke taak beschouwde Diepenbrock het componeren. Reeds in zijn
eerste werken (na 1880) openbaarde hij zich hierin als een zeer persoonlijk
kunstenaar. Dit wil niet zeggen dat hij niet met opmerkzaamheid van het werk van
andere meesters kennis heeft genomen. Typerend is het dat dezen tot de toenmaals
meest geavanceerden behoorden: Wagner en de Fransen. Ook de historische
stroming liet zijn sporen na.

1)

Sedert 1845 leefde de familie te Amsterdam.
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Wat dit laatste betreft dankte hij veel aan de renaissance in de Katholieke kerkmuziek
(Gregorius-vereniging) en het koortje van Dan. de Lange. Vooral de grootmeester
der klassieke polyfonie, Palestrina, boeide hem (1e uitvoering der Missa Papa
Marcellus, 1880!). Door deze beide polen (Palestrina en Wagner-Berlioz) wordt
Diepenbrocks stijl bepaald. Hij was echter geen nabootser van Wagner, noch van
Palestrina: met beide stijlen wist hij zijn wezen te verrijken.

Afb. 46. Alph. Diepenbrock

Diepenbrock was een zeer evenwichtige en fijnzinnige persoonlijkheid, niet alleen
van stoffelijke, ook van geestes-noblesse. Zijn muzikale stijl was de adequate,
noodzakelijke uiting van zijn wezen. Zo kwam hij tot een zeer geëquilibreerde muziek,
bezonnen en bezonken. Ook zijn wetenschappelijke opleiding droeg hiertoe zonder
twijfel het hare bij. Echt-Nederlander als hij was, wist hij zich boven het dualisme,
de gespletenheid van het Fin de siècle, waaraan Wolf en Tsjaikofski te gronde
gingen, te stellen. Zijn muziek is gericht op één-heid, synthese, zij is in hoge mate
objectief en vermijdt het tragische. Hoewel zij de extremen schuwt heeft Balthazar
Verhagen terecht geconstateerd dat Diepenbrocks toontaal zich beweegt tussen
het hymnische en het nachtelijke. ‘Im grossen Schweigen en Te Deum laudamus,
ziehier de beide polen waartussen het brandend zieleleven van deze uiterlijk zo
stille en éénzelvige kunstenaar geslingerd is geworden.’ Zo
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verlangde hij naar ‘een monumentale homophone visie des levens.’ Toch was hij
kind van zijn tijd (zie zijn opstel ‘Over Verhulst’), hij stond midden in de
geesteswoelingen zijner dagen, en gebruikte het toonmateriaal van zijn omgeving.
In tegenstelling tot het Historisme, het imiteren zonder meer, wist hij de geest van
de 16e eeuwse a-capella polyfonie met de middelen van zijn tijd tot nieuw leven te
wekken. Zo kwam hij tot een polyfonie, die sterk harmonisch gebonden is
(Palestrina-Wagner!). Dank zij de ‘moderne’ chromatiek wist hij echter een nieuw
contrapunt te scheppen, gebaseerd op harmonische versieringen (wissel-,
doorgangsnoten, terughoudingen e.d.) en polyrhythmiek.
Vulstemmen kent Diepenbrocks muziek niet, zij is gebaseerd op harmonische
polyfonie. Elke stem gaat zijn eigen gang, het melodische principe dat de componist
hierbij volgt is het vocale: trapsgewijze beweging is haar kenmerk. Inderdaad schreef
Diepenbrock zo goed als alleen woordgebonden, vocale muziek (koren, liederen,
declamatoria). Zijn tekstdeclamatie is niet uitbundig, als bij Wagner, maar verstild
1)
en...verfijnd. Zelf literator van betekenis , koos hij (in tegenstelling tot Zweers, die
hier ook belemmerd werd door zijn principe) hoogstaande teksten voor zijn liederen.
Naast Perk en Verwey ontmoeten we Verlaine, Baudelaire, Goethe, Novalis, en de
Antieken: Sophocles, Horatius. Naast de ‘evenwichtige klaarheid’ dezer laatsten
boeit hem de ‘mystieke extase’ der liturgische teksten.
Zo komt hij tot het schrijven van een kerkmuziek, die een synthese geeft van het
Historisme en de moderne, symphonische stijl. De twee polen der R.K. kerkmuziek
in de 19e eeuw: de concertstijl (Van Bree, Verhulst) en de Palestrina-nabootsing,
heeft hij met elkaar in éénklank weten te brengen.
Het best geslaagd is hij daarmee in zijn grote feestmis, die hij te 's-Hertogenbosch
onder invloed der St. Jans-kathedraal schreef in 1891 voor mannenkoor en orgel.
Tot 1894 werkte hij haar om voor de monumentale bezetting: dubbelmannenkoor,
tenor-solo en orgel. (Tot het dubbelkoor schijnt hij gebracht te zijn door een
beschrijving of afbeelding der San Marco in Venetië). Hoewel ze dateert voor de
2)
eigenlijke bloeitijd van zijn stijl, zijn alle stijlkenmerken van zijn muziek erin te vinden .

1)
2)

Behalve zijn dissertatie moet met klem genoemd zijn bundel opstellen ‘Ommegangen’. Met
de mannen van '80 stond hij in nauwe relatie.
Andere kerkmuziek van Diepenbrock: Te Deum, 2 Stabat maters, Veni creator Spiritus e.a.
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Zijn hoge eruditie en adellijke geest hebben hem behoed voor platvloerse
tekstillustraties, zoals Zweers die toepaste in zijn ruim 10 jaar eerder
geschreven Mis. (Zweers laat o.a. miserere no-bis zingen: de zangers
snikken over hun zonden en kunnen het woord niet goed uitspreken!). In
overeenstemming met de heilige ernst der liturgie hecht Diepenbrock
meer aan juiste declamatie dan aan illustratie en ook hier weet hij het
eigentijdse met het al-oude te verenigen. Zo staat hij in hetzelfde vlak als
de miscomponist Bruckner. Knap contrapunt is in contact gebracht met
soms verrassende harmoniek. De kerkelijke autoriteiten hadden alleen
maar oog voor de ‘moderne’ kant. Tot een uitvoering in liturgisch verband,
Diepenbrocks hartewens, moest de componist wachten tot hij overleden
was. Deze had plaats in 1921, in de St. Jan! Wel hoorde hij haar in 1916
in de concertzaal te Utrecht, o.l.v. Joh. Winnubst.
Reeds de Kyrie-inzet door het koor ademt ernst en verhevenheid (Nvb.
69a). Let op de Gregoriaans aandoende inzet en de imitatorische opzet
- het Christe is 8-stemmig - een anti-climax vormt het 2e Kyrie (het milde
uitklinken op het dalende triolen motief in het orgel!).
In de Gloria vallen o.a. op: het lyrisch getinte Gratias agimus tibi, het Kyrie
citaat bij Domine Fili (zeer zinrijk: de voorspraak van de Zoon), idem bij
qui tollis (in zijn Lijden erbarmt Christus zich over de Mensheid); t.e.m.
het misere nobis blijft het Kyrie-motief klinken. Bij het indrukwekkende
‘Amen’ duikt het weer op.
Hoe Diepenbrock de ‘thematische arbeid’ toepaste blijkt verder uit de
omvorming, die het Kyrie-thema (de idee van ‘erbarmen’ loopt als een
rode draad door het werk!) ondergaat in het Credo bij: qui propter nos
(Nvb. 69b), eerst in de tenor van de orgelpartij, later door de solist. Het
Crucifixus (Nvb. 69c) wijst vooruit (vgl. Nvb. 69f), ook dit is Gregoriaans
getint; het et sepultus est (Nvb. 69d) is meer bewust ‘uitbeeldend’;
behoudens de verrassende wending op est herinnert het aan Bachs ‘Hohe
Messe’ (evenals het Kyrie). Zinrijk is het ook dat het cujus regni non erit
finis dezelfde orgelbegeleidng heeft als ‘et unam sanctam catholicam
apostolicam ecclesiam’: Gods rijk en kerk zijn één! Ook het Amen is weer
gedrenkt in de idee van het erbarmen (Nvb. 69e); het wekt n.l.
herinneringen aan Nvb. 69b (qui propter nos). Van grote zekerheid spreekt
de naar majeur gaande cadens.
Het Sanctus begint weer met een Gregoriaans aandoend motief (Nvb.
69f), dat verwant
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is met het Crucifixus. Negenstemmige klankpracht spreidt het Pleni sunt
coeli ten toon. Zeer praegnant is het Hosanna motief, geïntoneerd door
de solist in de vorm van Nvb. 69g. Ook het Benedictus (Nvb. 69h) is
verwant met Nvb. 69c en f.
Het Agnus Dei grijpt terug op het Kyrie-thema, nadat het door het qui
propter nosmotief ingeleid is.
Zeer veelzeggend (we zouden kunnen spreken van een verlossings-idee,
als dit niet zo Wagneriaans klonk), gaat dan het laatste dona nobis pacem
1)
over op het Hosannamotief: het gebed is zekerheid geworden (Nvb. 69i) .
Diepenbrocks stijl is wat men noemt ‘moeilijk’, zelf schaafde en verbeterde hij veel
aan zijn composities (Dresden (zie literatuurlijst) geeft hiervan een voorbeeld op
blz. 38, vlg.). Ook aan de ontwikkeling van zijn muzikale persoonlijkheid heeft hij
gewerkt. Zijn biograaf Dr Ed. Reeser onderscheidt 3 stijlperioden:
1880-'97: hoofdzakelijk liederen met pianobegeleiding, de piano-stijl is dikwijls
orkestraal, vele liederen heeft de componist later voor orkest bewerkt. Opvallend is
de uiterst verzorgde tekstdeclamatie (met behulp van maatwisseling e.d.),
1898-1909: meer orkest-liederen, deze zijn breder van opzet (o.a. 2 Hymnen an
die Nacht),
2)
1909-1921: toneelmuziek , dank zij Debussy kon het orkest, ter psychologische
verdieping, nog fijnere nuanceringen bereiken.
Juist de omstandigheid dat Diepenbrock er alles op stelde de fijnste schakeringen
van de tekst muzikaal te benaderen, de psychische ontroering die de literatuur bij
hem opwekte in tonen vast te leggen, plaatst hem in het vlak van zijn tijd, welks
muziek ‘in de ban der letteren’ lag. Hierin ligt ook de betekenis van Diepenbrock
voor onze muziek: hij heeft haar op de hoogte van haar tijd gebracht. Hij heeft geen
school gemaakt, daarvoor schoot zijn zuiver technisch kunnen tekort, het ontbreken
van een vakopleiding heeft hij nooit geheel kunnen overwinnen.
Toch heeft juist hij - misschien omdat zijn muzikaal denken niet belast en gehinderd
werd door bestaande formules - ons volk ‘opgestoten in de vaart der volkeren’. Het
feit dat hij precies 300 jaar na Sweelinck leefde (1562-1621 en 1862-1921) is een
symbool: Diepenbrocks moderne polyfonie werd voor onze componisten een
3)
wegwijzer .
Des te beduidender blijkt Diepenbrocks betekenis als men ziet dat geen van zijn
tijdgenoten zo vooruitstrevend was.

1)
2)
3)

Let op de mildheid van dit fragment!
Marsyas, Gijsbrecht, De Vogels, Faust, Elektra.
Vgl. ‘Mens en Melodie’, Jg. 1 (1946), blz. 129 e.v.
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Cornelis Dopper (afb. 47) (1870-1939), 2e dirigent van het Concertgebouw-orkest,
is verwant met Zweers: ook hij is bewust Nederlander (Amsterdam- en
Zuiderzee-sinfonie), hij gebruikt veel oud-Hollandse liederen. Het bekendst werd
zijn Ciaconna gotica, gebaseerd op het volgende thema (Nvb. 70).

In tegenstelling tot de usance staat het thema dezer Chaconne niet in 34.
Aanvankelijk droeg het werk dan ook niet deze naam, maar heette ‘Thema
met variaties’. Mengelberg vond de titel te weinig-zeggend, toen
herinnerde de componist zich, dat het thema hem ingevallen was bij het
zien van een oud gotisch kerkje, ‘bij het invallen der schemering over het
door de dauw wazige landschap’.

Afb. 47. Corn. Dopper

Naast Dopper moeten genoemd worden: Julius Röntgen (veel gebruik van
volksliederen), F.E.A. Koeberg, Henri Zagwijn, J.v. Gilse, Dirk Schäfer, G.H.G. v.
Brucken Fock (goed klinkende piano-muziek), Cath. v. Rennes (goede volksliederen).
Willem Landré en vooral Jan
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Ingenhoven spreken een meer geavanceerde taal: zij hebben hun inspiratie van
Franse bodem, wat zich resp. openbaart in verfijnde harmoniek en gedifferentieerde
rhythmiek.
Na 1920 zijn deze elementen in onze muziek opgenomen. De slotmaten van
Diepenbrocks muziek bij de Elektra van Sophocles (vertaling Boutens), de laatste
muziek, die de componist schreef, zijn meer dan de afsluiting van een voorbije
periode, ze zijn de veelbelovende opmaat van onze muzikale renaissance (Nvb.
71).
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Het heden
‘Wel tracht(t)en wij van tijd tot tijd het buitenland achter op te wandelen,
maar onze vreesachtige aanlopen reik(t)en nimmer ver, overtuigd als wij
zijn (waren) van de ontmoedigende waarheid, dat wij toch altijd een gehele
periode bij de voorsten zullen achterblijven.’ (Willem Kloos).

Muziekleven.
Het is niet dan met grote schroom, dat wij ons aan het schrijven van dit laatste
hoofdstuk zetten. In het algemeen is het al een zeer subtiele taak het nabije verleden
te moeten beschrijven: de korte afstand verhindert het zien van relief, belangrijk en
onbelangrijk laat zich nog niet onderscheiden. Bovendien dwingt de beperkte ruimte
tot selectie. Maar er is een meer klemmende reden: ‘de plaats van de Nederlandse
muziek is (heden) volgens mij, zonder enige twijfel aan de top der Europese
1)
muziekproductie’ . Deze omstandigheid verzwaart de verantwoordelijke taak.
**
*

De inzet der 20ste eeuw geschiedde op een voor onze muziek bemoedigende wijze.
Een tweetal grootscheepse Nederlandse muziek-feesten, gegeven door het
Concertgebouw-orkest, gaf een indrukwekkend beeld van onze productiviteit.
Het eerste feest had plaats 10, 11 en 12 Januari 1902. O.m. werden
gespeeld: de Gijsbrecht muziek van Zweers en het Te Deum van
Diepenbrock. Het feest van 1912 (25 Juni-1 Juli) vermeldde o.a.: een
volledige uitvoering van Vondels Gijsbrecht met de muziek van
Diepenbrock, Eine Lebensmesse van Jan van Gilse, het Concertino voor
pauken en trompet van Dopper, een Symphonie van Röntgen,
Diepenbrocks Te Deum, een strijkkwartet van Jan Ingenhoven. Wagenaars
Opera ‘De Doge van Venetië’ besloot het feest. In totaal werden 100
composities van 33 componisten uitgevoerd.
Van indirect belang was het feit, dat Amsterdam dank zij Mengelberg een
muziek-metropool van de eerste orde geworden was. Strausz en Mahler vonden in
onze hoofdstad een vooruitgeschoven steunpunt. De ‘moderne’ Russen werden
mede met overtuiging gepropageerd. Van groot belang was de introductie van de
muziek van de grote vernieuwer Debussy.

1)

Eduard Flipse in een vraaggesprek (‘De Telegraaf’, 14 Juli 1943).
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7 December 1904 werd in Den Haag op een Diligentia-concert(!) o.l.v.
Mengelberg de première voor Nederland van de ‘Prélude à l'après mide’
gegeven; zeven dagen later volgde de hoofdstad. De recensent der
Haagsche Courant schreef:...‘als hij saters met geitenstaarten en
bokspoten muzikaal heeft willen illustreeren, dan is het hem wel gelukt
het onooglijke daarvan in tonen weer te geven...Wat zoeken sommige
componisten toch naar vreemde onderwerpen, om maar iets te kunnen
geven dat anders - al is het ook niet mooier - dan dat van anderen klinkt.’
- ‘Het Vaderland’ schreef gereserveerd: ‘Ongetwijfeld steekt er iets
oorspronkelijks in deze door en door Fransche, maar door haar
onbestemdheid bevreemdende muziek. Zij werd met aandacht gehoord,
maar lokte geen applaus uit(!).’ Nog in 1912 lokte de première van ‘Ibéria’
(21 November, Amsterdam) een heftig ‘ingezonden stuk’ uit. Toch werd
de Debussy-propaganda doorgezet en in 1918 kon C.R. M(engelberg)
schrijven: ‘De belangrijkste orkestwerken van Debussy zijn in het
Concertgebouw dikwijls uitgevoerd, zoodat er buiten Parijs maar weinig
muziekcentra te vinden zijn, waar men met deze kunstuiting zoo vertrouwd
is.’
Eind Februari en begin Maart 1914 bezocht Debussy zelf ons land. ‘Het
Vaderland’ (1 Maart) schreef: ‘Eenvoudiger dan zijn kunst is de persoon
van Debussy als dirigent en pianist te beschrijven. Een breed, eenigszins
West-Indisch donder type, is zijn gang van een zekere loome
bewegelijkheid. Misschien ietwat bijziend of innerlijk ingesponnen in eigen
rijkdom, ligt er een waas van somberheid over de verschijning.’
Na 1920 verliest het Concertgebouw-orkest zijn vooruitstrevendheid. Ten dele is dit
te wijten aan het feit, dat Mengelberg zijn arbeidsterrein gedeeltelijk naar andere
oorden verplaatste (o.a. New-York), ten dele omdat de muzikale productie tussen
1920-1930 een sterk experimenteel karakter vertoonde. Nederlandse en buitenlandse
premières gingen nu voor een groot deel o.l.v. Pierre Monteux. Van een doelbewuste
propaganda der eigen en eigentijdse muziek was echter geen sprake. De concertzaal
is weliswaar geen laboratorium, waar vivisectie op het publiek toegepast wordt,
maar de Concertgebouw-programma's bewogen zich wel heel erg in de vicieuze
cirkel. Nog was de macht van ‘het publiek’ niet gebroken, al werd er dan niet meer
gerookt en gedronken tijdens de uitvoering. De man, die het gevaar van deze
statische instelling inzag was Evert Cornelis (U.S.O.); te vroeg overleden, werd zijn
werk voortgezet door Eduard Flipse (afb. 48) met het Rotterdams Philharmonisch
Orkest (vanaf 1930). Hij heeft het publiek weten te brengen tot de waardering der
moderne muziek, zoals nergens anders. ‘Ik kan een muziekleven niet anders zien,
dan dat het van jaar tot jaar vernieuwd wordt.’ 33% van zijn repertoire bestaat uit
Nederlandse werken, dat meer dan 200 titels van 60 componisten telt. Dat is dus
tweemaal zoveel als bij het muziekfeest in 1912!
De behoefte aan muzikale dramatiek werd hoofdzakelijk gedekt door de Italiaanse
Opera (sedert 1904 te Amsterdam). De Wagnervereniging introduceerde de
belangrijkste noviteiten in ons land: Salome (R.
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Strausz), Pelléas (Debussy), Wozzeck (Alban Berg), Boris Godoenof (Moussorgsky),
Mathis der Maler (Hindemith), Heer Halewijn (Pijper). De recente instelling der
Gemeentelijke Opera te Amsterdam schijnt het begin te zijn van de lang verbeide,
van overheidswege geprotegeerde, opera.
**
*

Afb. 48. Eduard Flipse

De omstandigheid dat onze muziek heden zo'n belangrijke rol speelt, maakt het
dubbel noodzakelijk ons volk tot bredere muzikale waardering op te voeden.
Daarnaast is er echter de algemene noodzakelijkheid om de laatste resten van het
musiceren voor beperkte kring (de ‘Sociëteit’!) op te ruimen en het volk als zodanig
in te stellen op de autonome symphonische kunst. De stroming van het socialisme
om de massa cultureel te verheffen, was typerend voor het begin onzer eeuw. We
wijzen in dit verband op verenigingen als: ‘Kunst aan het Volk’, ‘Kunst voor allen’,
Toynbeewerk, de Volksuniversiteiten e.d. Naast deze particuliere ondernemingen
ging ook de Staat zich bewust worden van zijn verantwoordelijkheid in deze. In 1918
werd ingesteld een ‘Commissie van advies inzake bevordering van de Toonkunst
van Rijkswege’. Later kwamen ook Staatsstipendia en werden de examens der
N.T.V. door de Staat overgenomen. Een verderstrekkend ingrijpen ligt in de lijn der
ontwikkeling, het verplicht stellen van het muziekonderwijs op het middelbaar
onderwijs (September 1947) is hiervan een symptoom. Tot een regeling der meest
elementaire muzikale volksopvoeding, die der Lagere School, is het met dat al nog
niet gekomen. Wel hebben particuliere ondernemingen als de Wardmethode en het
werk van Willem Gehrels veel goeds gedaan, op
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algemene ver betering der muzikale ontwikkelingsmogelijkheden van ons volk
wachten wij nog steeds. Sinds 1857...
Beter staat het ervoor met de algemene volksopvoeding, waarbij we allereerst
het instituut bij uitstek: de Radio, moeten noemen. In het verbreiden der eigen
toonkunst - iets wat gezien de belangrijkheid hiervan wel een eerste vereiste
genoemd mag worden - zijn de omroepverenigingen erg tekort geschoten.
1)

Wat het aandeel der resp. verenigingen betreft : de verhouding in de
uitzending van oude muziek (tot ± 1770) zijn Avro: K.R.O.: N.C.R.V.: Vara
= 1 : 3 : 24 : 4; voor de latere muziek zijn deze cijfers 7 : 8 : 12 : 7
De N.R.O. zond in 1942 ± 450 Nederlandse werken uit, tegen ± 200 door
de vereenigingen in 1937-'38. Daarna bekoelde de eerste geestdrift...
Naast de Radio is de dagblad-critiek een opvoedkundig instituut bij uitstek. Sedert
Daniël de Lange zijn veelal beroepsmusici als recensent werkzaam aan de grote
bladen. De veranderde verhoudingen maken het echter wenselijk dat de positie en
de opleiding van de muziek-recensent zelfstandig wordt. Naast de critiek komt dan
de muziekwetenschap te staan. Zij houdt zich niet meer alleen bezig met het
aandragen der bouwstoffen. Zij mag hierbij echter nooit het werk, door onze
voorvaderen verricht, uit het oog verliezen, dit moet evenwel middel blijven. Er is
2)
op het gebied der samenvattende muziekwetenschap al veel gedaan , toch zal zij
zich nòg meer en nòg bewuster in dienst moeten stellen van de levende
muziekbeoefening. De heruitgave-voor-de-practijk van oudere werken is één van
haar voornaamste opgaven. Het terrein dat nog braak ligt is de 17e en 18e eeuwse
speelmuziek (enkele wegwijzers zijn in dit boek te vinden!). In onze dagen kan de
beoefening der huismuziek op deze wijze ingeschakeld worden: het zelf actief
musiceren is de schakel tussen een algemeen-muzikale schoolopleiding en de
concertzaal-muziek. Zo kan ook de muziekwetenschap deel hebben aan het
opvoedingsproces. De musicologie zal zich dienen te hoeden voor de afzondering.
Is de levende muziek gediend met de namen der ‘maestri e cantori a Treviso’? Naast
de uitgave der Souterliedekens en de 4-stemmige Psalmen van Bourgeois (door
Prof. Dr. K. Ph. Bernet Kempers), de werken van Josquin (door Prof. Smijers), de
Cantate van Van Blankenburg en Liederen van Huygens (door A. Kompter-Kuipers)
noemen we hier de Psalmen van Sweelinck, uitgegeven door B.v.d.

1)
2)

In 1937.
Zie ons artikel in de N.R.C. van 5 November 1941.
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Sigtenhorst Meyer onder auspiciën van de Vereniging voor Protestantse Kerkmuziek.
Bij de herleefde belangstelling voor de muziek bij het Protestantisme werd ook het
koraal betrokken, waarbij vooral de kwestie der rhythmiek ter sprake kwam (Ds.
Hasper, de Synodale bundel). Meer op de productie van het heden is de R.K.
kerkmuziek gebaseerd. Zij heeft het voorbeeld van Diepenbrock gevolgd en met de
middelen van de eigen tijd een nieuwe liturgische toonkunst geschapen. Overigens
was de constellatie hiervoor gunstiger dan b.v. ten tijde van Verhulst, die ook met
de middelen van zijn tijd werkte.

Afb. 49. Willem Pijper

De na-oorlogse muziek wendde zich af van het 19e eeuws individualisme. Het
was de taak der na 1920 beginnende generatie een nieuwe, meer onpersoonlijke
musiceerwijze op te bouwen, zonder de verworvenheden van de voorgaande tijd
verloren te laten gaan. Van de vele experimenten, die er op dit gebied gedaan zijn
(Expressionnisme, Neo-classicisme, twaalftoon-systeem, kwarttoon-stelsel, e.d.) is
maar één methode gebleken niet doodgeboren te zijn. We doelen hier op de
‘werkwijze’ van Willem Pijper (afb. 49).
Pijper stamt uit een totaal onmuzikaal geslacht. 8 September 1894 werd
hij te zeist geboren. De kroniek van zijn leven wordt bepaald door de
jaartallen 1912-'16 (leerling van Joh. Wagenaar aan de Utrechtse
Toonkunst-muziekschool in de theoretische vakken), 1919-'22 (criticus
‘Utrechts dagblad’), 1920-'22 (harmonie-leraar aan de
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Toonkunst-muziekschool te Amsterdam), 1925-1932 (hoofdleraar
compositie aan het zelfde conservatorium), 1925-1932 (redacteur van
‘De Muziek’), sinds 1930 directeur van het Toonkunst-Conservatorium te
Rotterdam. De componist overleed 1947.
Van een poging Pijpers stilistische ontwikkelingsgang te schetsen willen we hier
afzien, temeer omdat P.F. Sanders (zie literatuurlijst) hierover een zeer geslaagde
1)
beschouwing heeft geschreven . Pijpers' historische betekenis werd reeds met
enkele woorden aangeduid.
In het begin onzer eeuw scheen de muziek op dood spoor gekomen. In het
heersende toon-systeem had Debussy het laatste woord gesproken, alle
mogelijkheden schenen uitgeput. Dit alles hing ten nauwste samen met de oplossing
der bestaande beschaving in...over-beschaving. Na de wereldoorlog was het zaak
voor een nieuwe levenshouding de adequate muzikale uitdrukking te vinden. Veel
werd er geëxperimenteerd in de jaren 1920 (en daarvoor) tot 1930, in de a-tonaliteit
meende men de plaatsvervanger aan het tonale-stelsel gevonden te hebben. Een
betere oplossing, zijnde de consequente uitbouw van het bestaande systeem, bood
de bi- etc. tonaliteit, en dat niet in de zin van het speelsgewijze tegelijk laten horen
van 2 melodieën in verschillende toonsoorten. Het is Willem Pijper gelukt - en hem
alleen, van alle ‘wereldberoemde’ componisten - in deze materie orde te scheppen
en dat, dank zij zijn groot critisch vermogen (ook t.a.v. zichzelf), zijn heldere
denkwijze, zijn snel en doelmatig reageren, zijn sterke intelligentie. Zo heeft hij een
nieuwe en...levende muziek gesmeed.
In het kader van de reactie op de programma-muziek, heeft Pijper de muziek
teruggebracht tot wat ze in wezen is: een spel van (muzikale) krachten. Het
thematisch materiaal is zodoende herleid tot zijn eenvoudigste vorm: een muzikale
krachtbron. Uitgebreide thema's moet men in Pijpers muziek niet zoeken, het begrip
kiemcel is er voor in de plaats gekomen. Uit de cel, groeit op organische en door 's
componisten vaste hand in goede banen geleide wijze, het geheel.
Dit ‘geheel’ toont een sterk en uitgesproken constructief karakter. Iedere stem is
geladen met eigen energie, die zij ontvangt uit het ‘gegeven’, zij gaat haar eigen
weg, zowel in tonaal als in rhythmisch opzicht. Polytonaliteit en polyrhythmiek zijn
wezenlijke factoren in

1)

Nadere inlichtingen over de werken van Pijper en andere modernen vindt men in het boek
van Sanders; men raadplege verder Backers, Badings, Daniskas (zie literatuurlijst) en Smyers'
Algemene Muziekgeschiedenis. Veel data geeft het Feestprogramma Concertgebouw 1935.
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Pijpers composities. Wat vroeger naast elkaar werd gesteld (b.v. 1e thema in de
tonica toonsoort; 2e in de dominant en verdere modulaties) wordt nu simultaan
geëxposeerd. Er ontstaat zodoende een uiterste gespannenheid, een sterke
gecomprimeerdheid. Pijpers muziek is sterk geconcentreerd, en daardoor beknopt,
zij voltrekt zich snel en doelbewust in de tijd (zijn 3e Sinfonie duurt 15 minuten!). In
deze muziek klopt het felle levensrhythme van de moderne tijd. Met ‘nieuwe
zakelijkheid’ heeft zij echter niets uitstaande: daarvoor wordt Pijper behoed door
zijn echt en diepgeworteld muzikant-zijn. Puur muzikaal genot schenken de meeste
van 's componisten werken in de hoogste mate. Het is een zuiver muzikale weergave
van psychische spanningen. ‘Een componist componeert alleen dat, wat hij niet op
andere wijzen uiten, mededelen kan.’ Aan de hand der 3e pianosonatine zij Pijpers
werkwijze kortelijks uiteengezet.
Het werkje werd geschreven in 1925, gedurende een hoogtepunt in 's
componisten scheppingsperiode. In die tijd ontstonden ook de prachtige
fluitsonate, de 2e pianosonatine, de 3e Sinfonie (1926), het pianoconcert
(1927), de zes symphonische epigrammen (1928), die stuk voor stuk tot
de zuiverste uitingen van Pijper behoren.
Nvb. 72a geeft de kiemcel der sonatine. Men lette op de elementaire
intervallen (kwinten), waaruit het is opgebouwd. Deze intervallen worden
door Pijper met voorkeur gebruikt, vooral in kwartenmelodiek en
1)
-sequenzen . De tegengestelde krachten, die de ontwikkelingsgang van
deze sonatine bepalen zijn de klanken as-c-es-f en d-fis-a. Nvb. 72b (maat
5) brengt (na de expositie van 4 maten) het begin der ‘ontwikkeling’, de
linkerhand heeft het As-motief, de rechterhand spint verder op het D-dur
motief. In maat 7 komen de tonen as-es en c-f tegelijk, de rechterhand
brengt de toonopeenvolging b-g-fis-a, die bepaald wordt door het centrum
d. Een melodische tegenkracht geeft de dalende chromatiek van Nvb.
72c, zij geeft ontspanning, de linkerhand zet in mat 10-12 de chromatiek

voort
, in maat 17 komt deze chromatiek
weer naar voren in de middenstem over een ostinate bas, die zeer vaak
voorkomt in Pijpers muziek; in maat 16 treedt de kwint-kwart samenklank
weer naar voren. Vanaf maat 23 heeft de r.h. een ostinate figuur, het
betreffende fragment (Nvb. 72d) geeft een voorbeeld van Pijpers
polyrhythmiek: de zwaartepunten der beide stemmen vallen niet samen.
Hiermee is tevens de langzame inleiding ten einde; met een rhythmisch
verschoven kwintfiguur, nu in de omkering (Pijpers geliefde
kwartensequens: as-es; f-c) begint een snel deel (Nvb. 72e). De l.h. geeft
het D-accoord; de tonaliteitsverhouding wordt in m. 34 weer omgekeerd
(links As, rechts D). Na een felle climax brengt een maat, die berust op
de dalende chromatiek, ontspanning. Nvb. 72f leidt een langzaam deel
in: As en D zijn nu aaneengeschakeld
. Het
bezonken deel is in hoofdzaak gebaseerd op de chromatiek. De
triolenbeweging van Nvb. 72e herneemt tijdelijk haar rechten, bij poco a
poco più animando
1)

Debussy paste in zijn vioolsonate deze sequens reeds toe.
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wordt een climax voorbereid, die een nog feller karakter heeft dan de
eerste. Op een ostinato is een anti-climax, gebouwd (vgl. Nvb. 72g) die
overleidt naar een herhaling van het inleidings-Adagio dat het stuk formeel
afrondt.
De grote bewegelijkheid, het rhapsodische, maar toch niet verbrokkelde, want sterk
thematisch gebondene dezer muziek, het motorische der ostinato's: dit alles behoort
tot het wezen van Pijpers toontaal, die met één slag onze Nederlandse muziek in
de voorste gelederen plaatste. In zijn laatste werken (na 1930 schreef hij hoe langer
hoe minder (o.a. het symphonisch drama Halewijn, en een vioolconcert) schijnt hij
meer aandacht te besteden aan een continu-melodische lijn. Zo schreef hij in 1941
een fuga voor orkest (zie afb. 50) en enkele jaren later een Hymne. Ook als leraar
heeft Pijper de Nederlandse muziek onschatbare diensten bewezen. Een aantal
vooruitstrevende jongeren heeft hij de weg gewezen. We noemen hier als de
voornaamste: Piet Ketting, Guillaume Landré,
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Afb. 50. Handschrift van Willem Pijper (bladzijde uit een fuga voor orkest (1941).
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Hans Henkemans, Oscar van Hemel, Rudolf Escher, Bertus van Lier. Zonder aan
de verdiensten van deze, en andere, te kort te doen kunnen we constateren dat
Henk Badings, voortbouwend op het werk van zijn leermeester, voor een vernieuwde
geesteshouding de overeenkomstige muzikale uitdrukking gevonden heeft.
Na 1930 kwam de verbrokkelde en experimenterende Europese cultuur tot een
nieuwe eenheid. De nadruk werd weer gelegd op dat wat bindt, het
hyper-individualisme dat tussen 1920-1930 zijn laatste troeven uitspeelde moest
plaats maken voor een hernieuwde geestesgesteldheid. Van dit streven spreekt de
muziek van

Henk Badings (afb. 51).
Badings kwam 17 Januari 1907 te Bandoeng ter wereld. Te Gorkum
bezocht hij de H.B.S., ook vioolles kreeg hij daar (1919-1924 van Ch. de
la Rosière). Tijdens zijn

Afb. 51. Henk Badings

studie voor mijningenieur aan de T.H. te Delft (in '31 behaalde hij het
diploma cum laude) ontwikkelde hij zijn muzikale talenten verder: van
'29-'32 was hij compositieleerling van Pijper. Vooralsnog vond hij zijn
werkkring echter in de technische weten-
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schappen: van '31-'35 werkte hij als assistent in de palaeontologie en
historische geologie. In het laatste jaar koos hij definitief de muzikale
loopbaan: hij werd toen hoofdleraar in compositie en muziektheorie aan
het Muzieklyceum te Amsterdam, 2 jaar later leidde hij ook dezelfde
klassen aan het Conservatorium Holthaus te Rotterdam. Van 1941 tot
1945 was Badings directeur van het conservatorium te Den Haag.
Vergelijken we Badings' muziek met die van Pijper dan valt het direct op dat de
reële melodische lijn in ere hersteld is. Maar ook in ander opzicht blijkt dat de
componist, over zijn leermeester heen, teruggrijpt naar oude waarden, dat hij
aanknoopt aan bestaande tradities. Hierbij zijn echter de mogelijkheden, die Pijper
ontdekt heeft geenszins verwaarloosd. Allereerst blijkt dit uit de klankverhoudingen,
deze ontstaan echter niet uit harmonische complexen zoals bij Pijper, zij resulteren
uit het melodisch verloop der stemmen. Deze dragen een meer lineair, continu
karakter, hoewel ze niet vocaal-gedacht zijn, zoals bij Diepenbrock. Uitgesproken
rhythmiek (gepunteerde waarden en triolen) en het gebruik van ‘gespannen’
intervallen (o.a. de overmatige kwart) alsmede rhythmische sequenzbouw geven
zijn melodiek een geprononceerde en geprofileerde verschijningsvorm. Aan de hand
van de Pavane der ‘Gedenckclanck’ suite, die de componist koos als uitgangspunt
voor zijn Tema con variazione, voor piano, kan men het overwogen spanningsverloop
op ideale wijze nagaan (het hoogtepunt ligt tegen het slot).
Vertoont Badings' melodie-bouw het klassieke liedvorm-schema, ook de grote
vorm geeft de verbondenheid met het verleden te zien. Daar de sonate- ‘vorm’,
drie-delige liedvorm en Rondo vaak bij hem voorkomen, kan men deze zijde van
zijn muziek moeilijk problematisch noemen: de opbouw is doorgaans zeer
overzichtelijk. Ook de structuur gaat uit van geijkte praemissen: dubbel contrapunt,
omkeringen, etc., etc. ‘Nieuw’ is het gebruik van de toonreeks, die beurtelings een
hele en een halve afstand naast elkaar plaatst, b.v.
c. Badings' composities zijn op de eerste plaats muziek, de houding is echter minder
gereserveerd. De spontaneïteit is uiting van gezonde musiceervreugde, zonder dat
bepaalde ‘stemmingen’ uitgesloten zijn. Zo geven b.v. de Symphonische variaties
naast een resignerend thema, (in de celli) een fel en gepassionneerd motief in het
koper.
Is Pijpers muziek meer ‘tonenspel’ (een spelen met de muzikale gegevens), die
van Badings beweegt zich meer in de richting van het subjectieve, zonder evenwel
aan het absoluut-muzikale te kort te doen. In de organische samensmelting dezer
elementen (voor het gemak:
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vorm en inhoud) ligt de grote verdienste van Badings voor onze muziek. Een analyse
van zijn Derde Sinfonie (1934) moge tot nader onderzoek aansporen.
Het eerste Allegro heeft de gebruikelijke ‘hoofdvorm’. De gegevens van
de eerste thema-groep vertonen een bewogen, rhythmisch-hoekig en
hartstochtelijk karakter (Nvb. 73a en b). Vooral het rhythme bij A en de
triolen van Nvb. 72b spelen in het
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Afb. 52. Handschrift van Henk Badings (bladzijde uit het Scherzo der Derde Sinfonie.)
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verloop een grote rol. Het 2e thema geeft de tegenstelling: het is meer
verstild, het melodisch verloop is rustiger (Nvb. 73c). Het welft zich over
een orgelpunt op Gis (pauken en contrabassen). De doorwerking wordt
ingeleid met een motief, gebaseerd op het rhythme van A (Nvb. 73d), het
wordt imitatorisch doorgevoerd en later afgewisseld door de
triolenbeweging van Nvb. 73b, ook een motief uit de overgangsgroep
speelt een importante rol.
Het tweede deel der sinfonie is een Scherzo, welks thematisch materiaal
ontleend is aan de gegevens van het Allegro, bovendien valt te vermelden
dat Scherzo en Trio-thema met elkaar gecombineerd worden tot een
dubbelfuga. Het Trio-thema is verwant met Nvb. 73a (de opeenvolging
van 2 stijgende seconden!), het wordt fugatisch geexposeerd (Nvb. 73e).
Het trio-thema (73f) is een ‘weinig gevarieerde vorm’ van Nvb. 73c. De
combinatie van beide thema's tot een dubbelfuga heeft de waarde van
1

de reprise, zodat de vorm dus A-B-A wordt. Afb. 52 geeft een bladzijde
uit deze reprise: de fluiten geven Nvb. 73e in omkering, basklarinet,
fagotten, tuba, celli en bassen brengen 73f, Hobo's en klarinetten baseren
hun stemmen op 73e, evenzo de 2e violen; de 1e violen brengen het
thema 73e in rechte beweging: tegen de fluiten gaat het in stretta, dat
dus bovendien het antwoord (in de fluiten) in de omkering geeft: een zeer
ingenieuze bladzijde muziek!
Het Adagio is eveneens gebaseerd op de reeks van drie tonen. De
aanvang (strijkorkest) is hier in haar geheel gegeven: zij typeert eens te
meer Badings' polymelodische schrijfwijze, die de samenklank laat
resulteren uit het stemmenverloop. De sfeer is ondanks de schijnbare
hardheid zeer mild (Nvb. 73g). Ook de Finale (Rondo) bouwt haar
melodisch materiaal op de twee stijgende seconden (Nvb. 73h). Evenals
we dat in Zweers' Sinfonie gezien hebben komen in de tussenzinnen
thema's uit de voorgaande delen naar voren.
De leidende figuren Pijper en Badings staan niet alleen, zij zijn omgeven door een
hele phalanx ‘nevenfiguren’, wier werk een min of meer duidelijk beeld geeft van
het tijdgebeuren, zonder dat het baanbrekend is. Hier moeten dan genoemd worden
Alex. Voormolen en Hendrik Andriessen. Hun voorliefde voor de Franse muziek
wordt (of werd) gedeeld door B.v.d. Sigtenhorst Meyer (geb. 1888), die
compositieleerling was van Zweers. In zijn eerste werken (± 1920) blijkt zijn voorliefde
voor het Impressionnisme (o.a. pianomuziek). Rond 1930 begint zijn stijl zich af te
buigen naar het ‘zakelijke’, zonder dat de voorliefde voor fijn geciseleerde
‘klein-arbeid’ verloren gaat. Zijn Sweelinckstudies zullen deze gang van zaken mede
beïnvloed hebben.

Alexander Voormolen (afb. 53).
Voormolen aanschouwde het levenslicht te Rotterdam in 1895. Met Pijper
studeerde hij bij Joh. Wagenaar te Utrecht. Reeds zijn eerste werken
verraadden een voorliefde voor de ‘galante’ stijl. Het behoefde dan ook
niet te verwonderen dat het de Franse dirigent Rhené Bâton was, die de
jonge componist ‘ontdekte’ en hem uitnodigde zijn ontwikkeling in Frankrijk
te voltooien. Gedurende zijn verblijf aldaar (1916-1918) deed hij vele
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Den Haag te vestigen, aanvankelijk als muziek-criticus voor de N.R.C.,
sedert 1941 als Bibliothecaris van het Kon. conservatorium.
De evidente voorliefde, die Voormolen in zijn jeugdwerken aan de dag legde voor
de Franse muziek, mag niet als een blijk van oppervlakkigheid worden opgevat.

Afb. 53. Alex. Voormolen

Dit blijkt wel hieruit dat de componist voortdurend aan zijn stijl ‘gewerkt’ heeft, enkele
composities uit zijn ‘Franse tijd’ heeft hij zelfs vernietigd. De werken uit deze periode
worden gekenmerkt door een bizondere verzorging van het harmonische element.
Naast de fijnzinnige stemmingsstukjes uit ‘Het Kinderboek’ (1924 en 1926) moeten
hier o.m. de Suite de Clavecin (1921), Le Souper clandestin en de Taferelen uit de
Lage Landen genoemd worden (1921 en 1924). Na 1927 treedt het melodische
element sterker naar voren, in de variaties voor orkest op het oud-Nederlandse lied
1)
‘De Drie Ruitertjes’ (1927) alsmede in de 3 liederen van Jan Luyken met orkest
(1933) is een zeer sterk evenwicht bereikt tussen het melodische en het harmonische.
In de beide hobo-concerten (voor 2 hobo's: 1933, voor één hobo: 1938) breekt zich
een puur-muzikale melodieën-

1)

Zie E. Reeser in ‘Caecilia en de Muziek’, Jg. 91, blz. 18.

W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandse muziek

271
vreugde baan. Overigens geven al deze werken een uiterst knappe beheersing van
het orkest-apparaat te zien. Dit schijnt zich in zijn laatste werken in polymelodische
1)
zin te gaan ontwikkelen (strijkkwartet 1942). Ook het in afb. 54 afgedrukte fragment
spreekt hiervan.

Afb. 54. Handschrift van Alex. Voormolen. (Dans uit de balletmuziek bij de slotscene van
‘De Spiegel der Vaderlandse Kooplieden’ van Pieter Langendijk, geschreven in 1943).

Eenzelfde musiceerlust nemen we waar bij

Hendrik Andriessen (afb. 55).

Afb. 55. Hendrik Andriessen

Andriessen werd in 1892 te Haarlem geboren. Zijn opleiding voltooide hij
aan het Amsterdams Conservatorium o.l.v. Zweers (compositie) en De
Pauw (orgel). Aanvankelijk was hij organist in zijn geboortestad. (Sinds
1928 ook leraar aan het Amsterdams Conservatorium). In 1934 vestigde
hij zich te Utrecht als dirigent-organist van de kathedraal. Sedert 1937
combineert hij de laatste functie met die van directeur van het
Toonkunst-Conservatorium.
Bij alle stijlwisseling, die ook Andriessens muziek te zien geeft, blijkt uit elk werk de
voorliefde voor de

1)

Muziek bij ‘De Spiegel der Vaderlandse Kooplieden’ van Pieter Langendijk.

W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandse muziek

272
klank, het harmonische. Zeer genuanceerde harmonie-werking kan men b.v.
beluisteren in de liedcyclus ‘Miroir de Peine’ (1923). De voorliefde voor het mystieke
spreekt ook uit zijn kerkmuziek (verschillende missen, waaronder enkele
doorgecomponeerde). Van het grootste belang is Andriessen voor de moderne
Nederlandse orgelkunst, die hij met enkele zeer geslaagde en originele werken
1)
heeft verrijkt (Derde Koraal en Toccata o.a.). In de Kuhnauvariaties (geschreven
bij een lustrum van het Utrechts studenten-orkest in 1935) heeft hij zijn capaciteiten
getoond als orkestcomponist (daarnaast: 1e en 2e Sinfonie 1932 en 1937 en
Capriccio (1940)).
De Kuhnau-variaties danken hun naam aan het thema, dat een menuet
is van de Leipziger cantor, en te vinden in diens ‘Neuer Clavier-Übung Anderer Theil’, Leipzig 1692 (het zijn Franse Suites, hoewel de componist
ze ‘Partiëen’ (= Partita's) noemt). Uitgezonderd de basverdubbelingen in
de contra-bas is het thema (waarvan Nvb. 74a de voorzin geeft) geheel
in Kuhnau's harmonisatie gegeven. Die van de eerste variatie is moderner,
maar sluit zich toch stilistisch goed aan (Nvb. 74b); de 2e variatie geeft
een Scherzo, melodisch gebaseerd op de stijgende melodische lijn van
het uitgangspunt (Nvb. 74c), dit laatste treedt in de bas op (ook in de
vergroting), bij wijze van trio en tegenstelling, komt het thema in statische
vorm (als koraal) te voorschijn (Nvb. 74a).
De volgende variatie brengt het thema in de ‘omkering’ (Nvb. 74e), bij de
reprise ligt het (onvolledig) in de bas.
De laatste variatie is een stemmingsstuk, het ademt een elegische sfeer
(Nvb. 74f). Prachtvol klinkend is het slot (op het rhythme van de gegeven
melodie, Nvb. 74g), dat meteen een overgang vormt naar de fuga (Nvb.
74h), na een tussenspel (zie afb. 56, waarin het thema, dat ontleend is
aan de 4e en 5e maat van het menuet, ook in de omkering voorkomt)
treedt een 2e thema op (Nvb. 74i), dat dan steeds op alle mogelijke wijzen
gecombineerd wordt met het eerste gegeven (Nvb. 74j).
Om niet in al te grote beknoptheid te vervallen worden hier in ieder geval nog de
namen van de voornaamsten der ‘kleinere’ componisten genoemd. Bij de oudere
generatie is nog een stilistische splitsing te bemerken: Rudolf Mengelberg, Henriëtte
Bosmans, Dina Appeldoorn(†) bedienen zich van een minder geavanceerd idioom.
Daarentegen hebben zich op de paden van het experimentalisme gewaagd: Matthijs
Vermeulen, Daniël Ruyneman, S. Dresden, B. van Dieren (†, te Londen). Na ± 1930
is er meer stilistische eenheid te bespeuren. We noemen hier: J. Felderhof, H.
Godron, O. van Hemel, Jan Koetsier, K. Mengelberg, J. Mul, R. de Roos, H.
2)
Strategier, A. Verhaar . Het

1)
2)

De Passacaglia is ontstaan uit een ontwerp voor een concert voor orgel met orkest.
Over deze en andere componisten schreef Wouter Paap in ‘Mens en Melodie’ (Jg. 1 en 2)
een aantal monografieën.
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Afb. 56. Handschrift van Hendrik Andriessen (Bladzijde uit de slotfuga der Kuhnau-variaties).
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Afb. 57. Handschrift van Leon Orthel. (Bladzijde uit Piccola Sinfonia).
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meest belovend lijkt ons Léon Orthel, wiens Piccola Sinfonia (welk werk, geschreven
in 1939, tot eind 1943 ± 30 uitvoeringen heeft beleefd!).
De componist werd te Rozendaal geboren (1905). Hij studeerde aan het
Koninklijk Conservatorium piano (Everh. v. Beynum) en compositie (Joh.
Wagenaar). Aan dit Conservatorium is hij thans verbonden als
piano-leraar.
De Piccola Sinfonia (duur ± 20 min.) is ééndelig, in dier voege dat de
hoofdvorm gecombineerd is met de vorm der 4-delige Sinfonie: ‘het’
Adagio staat op de plaats

van het zangthema, het Scherzo representeert de doorwerking. De
langzame inleiding geeft de melodische grondstof van het werk aan (Nvb.
75a), het hoofdthema (Nvb. 75b) alsmede het zangthema (Nvb. 75c) zijn
hieruit ontwikkeld. Er is bijna geen maat in dit werk, die niet thematisch
verantwoord is. De componist heeft een zeer gelukkige synthese tot stand
weten te brengen tussen de traditionele werkwijze (omkering, vergrotingen
etc.) en het moderne klankbeeld.
Er ligt een schone en grote toekomst voor ons!
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Opmerking: het origineel der afbeeldingen 16a en b, 21 t.e.m. 24, 28, 31, 32a en
b berust in de U.B. te Amsterdam; van 8: U.B. te Utrecht; van 10a bij de Bouw- en
Woningdienst te Dordrecht; van 13 op de Lakenhal te Leiden; van 26 op het Kon.
conservatorium te Den Haag; van 27 op het Gemeente-Museum aldaar; van 29 op
de U.B. te Leiden, van 30 op de Bibl. der T.H. te Delft.
Allen, die mij bij het verzamelen van dit materiaal behulpzaam zijn geweest:
hartelijk dank!
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